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المقذمة

منالأؤلالجزءموضوع،"1المخولةناجيل"الأركزت-ا

العجائبيةأعمالهفعالجت،الإنسان-الإلهيسوععلى.""المنحولات

ومعارف،موتىوإقامة،مرضىشفاءاتالدنياملأتالتيالخارقة

...وقيامتهموتهخى،العلنتةبحياتهمرورا،طفولتهمذ،...غيبية

الزمانذاكمألوفإنه.وأسلويهاالأناجيلهذهمضموناخصارفيهذا

به.المؤمنينإقناعطريقةوفيالمسيحألوهيةفهمفي

موضوع،"المنحولةوالرسائل"الأعمالشأنأيضاهوكذلك-2

أعمال،وأسلوبهامضمونهافي،إنها."المنحولات9منالثانيالجزء

،ركزتلقد.الخارقةالمعلمأعمالمثلمثلها.الخارقةوالتلاميذالرسل

وإقامة،أيديهمعلىجرتكثيرةشفاءاتعلى،بهلإيمانهمشهادة

شباكفيأوقعوهمكافرينحكامابهافأقنعوا؟غيبتةومعارف،موتى

كنيسةهيوهناكهناأشمسوهاالتيالكنيسةأنعلىودتوا؟إيمانهم

وتبشيرالكرازةفيالزمانذاكمألوفأيضاإنه...جامعةرسولئة

المؤمنين.وتثبيتالكافرين

الثالثالجزءموضوع،لمأالم!نحولةالرؤى9شأنأخيرأهووكذلك-3

أبوكالبتي،،رؤيويأسلوبهوأيضاأسلوبها.،"المنحولاتمن

النصر،ستدةدير؟8رقم،(الثرقفي"الكنيةسلسلة،المنحولةالاناجيلكتابراجع-ا

صفحة.042؟9991سنه؟غوسطانثتيما-
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وفيالأزمالقأخرفيللأبراريحدثماهوومضمونها؟أخروي

تربكأنيجبلا،وأسلوبهابمضمونها،".لأالرؤىهذه.اتالسماو

ذأكأسلوبمألوفمن،أيضا،إنها؟إبمانهفيوتشككه،القارئضمير

بإيمانهم.لأرضاأهلإقاعوفي،السصاوتينسعادةفهمفيالزمان

العافة،"المنحولات"مقذمةفيمطؤلاقلناهماالىفبالإضافة-4

فيونشرهاترجمتهاأهمئةونلصسنرىزلناما؟الأؤلالجزءرأسفي

عنمنأىفيتبقىأنالئغةهذهفيالكنيسةعلىليسإذ.العربتةاللغة

مبهماتومن،وعباداتهاوطقوسهاتعاليمهامنللكثيرجذامهممصدر

هذهجوإنبهاأضاءتالتيوالمدنيالكنيسيالتاريخمراحلبعض

.""المنحول!ت

16/7/9991نسبيهفي

قريجوزف.أ
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لتلاميذء،يسوعرواهاوقد،هذهيوسفحياة

الأرجح،علىثصرفي،باليونانيةآولاكتبت

فيالنصحفظم.الرابعالقرننهايةنحو

متنوعة.إضافاتمعوعربيةقبطيةترجمة

الرابعالقرنفياللاتينيةالترجمةوظهرت

.معشر

جزؤهاوسموا.سحراملأىالقصةهذه

أوزيريس.عبادةبطقوسجدامتأثرالأخير

القديستكريمفيالأقدمالشهادةإنها

أريوسيتأثيراثارتحتويوهي.يوسف

ألضا.
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أقانيمه.فيوالمثفثجوهرهفيالواحد،اللهباسخ!

بركاتهلتنزلالنجار،،يوسفالشيخالقديسأبينا،موتقصة

آمين!.إخوتييا،جميعأعليناوصلواته

هذامنرحيلهوحصلسنةعشرةوإحدىمئةمنحياتهكانتلقد

صلاته.لتحمنا.ابلشهرالموافقأبيبشهرمنالعشرينفيالعالم

آمنن.

لتلاميذهالقصةهذهروىمنبنفسهالمسيحيسوعسيدناإنه

وانقضاءيوسفبأعمالعرفهمالذيهو؟الزيتونجبلعلىالقديسين

فيكتابةمثبتاوتركوهالحديثبهذاالقذيسونالرسلواحتفظ!أجله

آمين..صلاتهملتحمنا.أورشليممكتبة

الأبم"كللم)بشرواا.

كانإذومعلمنا،رئناإلهنا،،المسيحيسوعالمخفصأنيوماحدث

"يالهم:قالمعا،المجتمعينتلاميذهمعالزيتونجبلعلىجالسا

جميعا،البشربيناختاركمالذيالابأبناء،وأصدقائيإخوتي

أموتوأنأصلبأنالواجبمنأنغالبالكمأعلنتأننيتعلمون

إليكمأسرسوف.الأمواتبينمنأقوموأن،وذريتهأدملخلاص

فيبهالتبشروالكم،أعلنتهاأنسبقالتيالمقذسالإنجيلبعقيدة

بالروحواملأكم،العلويةبالفضيلةسأكسوكملأنني،أجمعالعالم

ماءفكوب.الخطاياوغفرانبالتوبةكلهاالأممتبشئرونسوف.القدس

هذاثرواتكلمنوأعظمأثمنالراهنالجيلفيلإنسانيعطىواحد

كنوزوقيمةجودةيفوقأبيمنزلفيواحدةقدموحيز،أجمعالعالم

فرحايمنحالسعيدالأبرارمسكنفيواحدةساعةإن.كلهاالأرض

هؤلاءتأؤهاتلأن!الخطةبينعامألفمنأكثرويساويأ!ر
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يجدواولن،نهايةلدموعهمتكونولن،تنقطعلنوشكاواهمالخطة

المكزمون،أعضائيأنتم،والآن.راحةولاعزاءالأبديةمنبرهةأيفي

لها:وقولواالجديدةالشريعةإليهااحملوا،الأممكلبشرواإذهبوا،

العدالة.مانحهوإنه؟إليهيعودالذيالإرثعنبعنايةيبحثالرفيإن

كليفحصسوفاللهإن.الانتقاميوموتقاتلأعداعهتعاقبوالملائكة

حسابالهيقدمونوسوفقالوها،قدالبشريكونوخرقاءفارغةكلمة

واحدكلواعمال،الوفاةقانونمنسيستثنىأحدمنفما،عليها

كانتوسواء،حسنةكانتسواء،العظيمالدينونةيومفيستنكشف

يغتزألاالقويعلى:اليوملكمقلتهاالتيالكلمةهذهإذاأعلنوا.سيئة

.بالربفليتمخديتمخدأنأرادمنبل؟بثرواتهالثريولا،بقوته

والعالمالمتعلميوسفأ.

يهوذامدينةمن،لحمبيتمنأصله؟يوسفيدعىرجلهناككان

وكاهنأ،الشريعةفقهفيوعالمأمتعلفاكانداوود.الملكحاضرةومن

كللعادةوتبعاخشب،نجارمهنةأيضايمارسوكان.الربهيكلفي

وبنتين.أبناءأربعةأي:،وبناتأبناءامرأتهمنورزق.تزؤجالبشر

آسيا،البنتينوإسما.وسمعانيعقوببار،،يهوذاهيالأبناءوأسماء

اللهمجدلهاكالىبعدما،أخيراالبازيوسفزوجةوتوفيت.وليديا

بحسبأبيالباز،الرجلذلك،يوسفوكان.أعمالهامنكلفيهدفا

نخارا.بمهنتهمهتضأ،أبنائهمعيعملأمي،مريموخطيبالجسد،

مراهقةمر33.

أمي،المباركةأمي،مريمكانت،أرملالباريوسفاصبحعندما

قدوالداهاوكانعشر!الثانيعامهاأتفتقد،والطاهرةالقذيسة

"سنواتثلاثسوىالعمرمنلهايكنلمحينالهيكلفيقدموها

http://kotob.has.it
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نأالكهنةرأىوعندما.الرلثهيكلفيسنواتتسعأمضتقدوكانت

مافيقالوا،المراهقةدخلتالرلثوالخائفةالقديسةالعذراءهذه

حتىبمريمإليهنعهدأنيمكنناوورعباررجلعن"لنبحثبينهحلأ

فيبقيتإذاالنساءلكليطرأمالهايحدثأنمنخوفا،الزواجزمن

0،1علينااللهويغضببسببهانخطىءوأن،الهيكل

مربميتسلميوسف4.

سبطمنشيخاعشراثنيواستدعوازسلاالفورعلىوأرسلوا

القرعةووقعتعشر.الاثنيإسرائيلأسبا!أسماءكتبواثم.يهوذا

المباركة:لأميالكهنةفقالالبار\.يوسفيسمىورعشيخعلى

يوسفوتسفم.(1الزواجزمنحتىمعهوامكثييوسفمع"إذهبي

إليه،وصولهالدى،مريمانوالحال.منزلهإلىوقادهاامي،البار

أمه،فقدانبسببوحزينامحبطاكانالذيالصغيريعقوبوجدت

ثم.يعقوبأممريمدعيتاجلهمنالذيالسببهوذا.بهفاعتنت

يمارسكانحيثالمشغلإلىيوسفمضى،منزلهفيإياهاتاركا

ائقت،سنتينمنزلهفيالقذيسةالعذراءبقيتوبعدماالنجار.مهنة

عشر.الرابععامها

يوسفإضطراب.ه

الروحودفعأبيرغبةمع،جداخاصإراديبميلأحببتهالقد

قدوكانت.مخلوقكلذكاءيتخطىبسرفيهاوتجسدت.القدس

من،يوسفالباز،الرجلعادعندما،الحبلبعدأشهرثلاثةمضت

وقدبمريميتكفلمنليعرفوابينهممافيالشيوخبهاقامقرعةإلىالقرانيشير-1

سورةأنظرفكفلها،يوسفلا،خالتهازوج.زكرياقلمفطفاالنهر.فيأقلامهمرفوا

3/44عمرانآل
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أمي،العذراء،أنرأىوحين.حرفتهفيهيمارسكانالذيالموضع

يستطعولم.سزاردهاينويوكاننفسهفياضطرب،حبلىكانت

.اليومذلكمنذالاكلولاالشرب،قلبهوقلقوحزنه،جزعهفي

الهلمفيجبرائيلظهور6.

وسطنحو،الحلمفيلهظهر،جبرائيل،الملائكةأميرأنحدثإنما

ابنيا،يوسف"ياله.وقال.أبيمنتلقاهالذيالأمربحسبالنهار،

حبلت،قدحانتفإذا.لكخطيبةمريماستقبالتخش!لا،المباركداوود

الذيهو.يسوعاسمهيكونابنأتلدوسوف،القدسالروحفمن

ابتعدهكذا،تكلموبعدماحديد."منبصولجانكلهاالأممسيحكم

ولبثت.الربملاكبهأمرهماوأطاعنومهمنيوسفواستيقظ.الملاك

معه-مريم

مغارةفيالميلأد70

أوغسطوس،والملكالامبراطورمنأمرصدروقت،بضعوبعد

نهضوعليه.مدينتهفيالمعمورةفيإنسانكليتسجلبأنيقضي

لحم؟بيتإلىوجاءا،مريمالعذراءمعهوأخذيوسفالشيخالباز

فياسمهيوسفوسجليقتربكأنوضعهاأوانا!والحال

منكان،خطيبتهمريمكانتالذيداوود،ابن،يوسفلأن"السجل

امرأة،راحيلقبرقرب\،مغارةفيمريمأميوولدتني.يهوذاسبط

وبنيامين.يوسفوأميعقوبالأب

قاجاهاحيثقصيئمكانفيالصحراء،في،القرانبحسبتضت،عيسىولادة-1

ولاهنا"هوكما،مغارةفيلا26(1-91/22مرلم)سورةنخلةجذعتحتالمحاض

2/7(الولوقافيهوكمامزود.في
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مصرإلىأللجوء80

جد،هيرودسالأموربهذهينبىءمضىالشيطانأنإلا

يوحنا،رأسبقطعأمرالذيكانهذاهيرودسأنوالحالأرخلاوس

نأمتصورا،بعنايةعنيالبحثفيإذافأرسل.ونسيبيصديقي

وإذ.الحلمفيأنذريوسفالورعالشيخلكن.العالمهذامنمملكتي

صالومةوانضمت.ذراعيهابينحملتنيالتي،امي،مريمأخذنهض،

مصر.إلىلذ،منزلهمنإذاوراحلا.سفرهمافيلمرافقتهماإليهمأ

.هيرودسغضبسكنأنإلى،كاملعامخلالهناكومكث

الناصرةإلىالعودة90

الذيالبريءالدمجزاءحاملا،رهيبةبطريقةهيرودسومات

ذلكماتوحين.خطيئةكلمنأبرياءاظفالاظلماأهلكعندماسفكه

فيوسكنا.إسرائيلأرضإلىوالدفيعاد،هيرودسوالطاغيةالكافر

نجاراحرفتهيوسفواستأنف.الناصرةتسمىالجليلمنمدينة

كما،سواهلعملبطعامهأبدايدنفلم؟يديهبعملعيشهوكسب

موسى.شريعةتقضي

يضعفول!اشاخا..

يعانلمائهإلاالعمر.فيكثيراالشيخوتقدمتمر،الأعوامكانت

منأسنانهمنأىتسقماولمالبصريفارقهولم"جسديعجزأي

كلفييحملكانلكنه.ضعفأدنىأبداعقلهيعانولم.فمه

أعضائهعلىيحافظوكان.الشبابعنفوان،بطفلشبيها،انشغالاته

كانلأنه،جدامتقذمةكانتشيخوختهأنإلا.ألمأفيمنوخاليةكاملة

.عمرهمنسنةعشرةوإحدىمئةبلغقد

http://kotob.has.it
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يسوعطاعةا.ا

وقدعائلتيهما،إلىالاكبران،يوسفإبنا،وسمعانبارومضى

منزلفييبقولم.منزليهماإلىلثتااللتان،ابنتاهوكذلك،تزوجا

كمامعهمولبثث.أميوالعذراء،الصغيريعقوبيهوذا،سوىيوسف

خط.أفيأرتكبأندونمنكلهاحياتيأمضيت.أبنائهأحدكنتلو

ماكلفيلهماخاضعاوكنتأبي،ويوسفأمي،مريمأدعوكنت

رغائبهما،لئىممتثلاشيء،أفيفيأعصهماولم.بهيأمراننيكانا

أبداأسئبولم.الأرضعلىيولدونالذينالآخرونالناسيفعلكما

بالعكس،.حذةأظهرجوابأوقاسيةبكلمةواجهتهماولاغضبهما،

العين.كبؤبؤوأخئهماكبيراتعففالهماأبديكنت

يوسفجزلما.أ

وأن،اقتربتيوسفالورعالشيخموتلحظةأنأخيراوحدث

الآخرونالبشركماالعالمهذايغادرأنفيهعليهكانالذيالأوان

أعلن،التلفمندانياجسدهكانوإذ.الترابإلىللعودةالخاضعور

وسقط،الجزععليهاستولىإذاك.قريبةموتهساعةأنالرفيملاكله

دخلوإذ.أورشليمإلىنهض،وقدومضى.عنيفاضطرابفيعقله

قال:،الأقداسقدسأمامصلواتونثرالربئ،هيكل

الشيخصلاةا.3

،بأسرهالبشريالجنسورفيرحمةكلإله،تعزيةكلمبدأ"أللهم!

إلهييا،وصلواتيتعبداتيإليكأوجه،وجسديروحي،نفسيإله

نأفيهعليالذيالوقتكانوإذااستنفدتقدأياميكانتإذا!وربي

العظيم،ميخائيل،إليكأتوشل،أرسلحل،قدالعالمهذامنأخرج
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الجسدهذامنالمسكينةنفسيلتخرجمعي،وليبقمالأئكتكأمير

عظيمأذعرالأنقلق،ددنومنجزعددنمن،ألمددنمنالضعيف

كانتسواءموتها،يومكلهاالأجسادعلىيستوليانشديداوحزنا

مأالأرضعلىزحفتوسواءعابات،أمحقولبهائمأنتى،أمذكرا

فيهاتتحرفىوالتيالسماءتحتالتيالمخلوقاتكلالهواء.فيطارت

تخرجحينشديدونفورعظيمبجزع،بالرعبتصابالحياةروح

ملاصليقدم!وربيإلهييا،هذهوالحال.أجسادهامننفوسها

يتحويولا.انفصالهمايتمحتىولجسديلنفسيالمساعدةالقذوس

ليكنبل-كونثبهالذياليوممنذلحراستيالمعين،الملاكوجهعني

مليئاوجههليليكن.إليكقادنيقديكونحتىومرشديرفيقي

تقترببأن!إلهييا،تسمحلا.بسلاموليرافثني،وعطفاحبورا

ولا.إليكبسعادةتقودنيأنيجبالتيالدربعلىمنيالشياطين

،للخزيتعرضنيولا.أماميمدخلهايسدوابأنالجنةلحراستسمح

تنقضنلئلا.الرهيبةمحكمتكمواجهةفي،أخطائيكشفتوقد

حتمااجتيازهعليئالذيالناربحرأمواجتغمرولثلا.عليالأسود

جدا،العادلالدئانأيها!اللهم-ألوهتكمجدأتأفلأنقبلنفسي

أعماله،بحسبواحدكلويعاملبالعدلالفانينيدينأنيجبالذي

لكلالغزيرالنبعلأنك.إليكلأصلسبيليوأنربرحمتكأعني

.(1آمين.الأبدإلىوللمجدالخيرات

يوسفمرضا.4

أنه،الناصرةمدينةفي،ديارهإلىيوسفعادبعدماحدث،ثم

قدفيهيموتأنعليهالذيالوقتوكان.الفرانتىولزمبمرضأضيب

،المرضذلكمنحاداألمأيعانيوكانالبشر.كلمصيرهوكماحل،

-مولدهيوممنذبهأصيبالذيالأولوكان
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الخاصةالأمورترتيبالمسيحشاءكيفهاكم،هذهوالحال

امرأتهوأمضت.زواجايعقدأنقبلعاماأربعينعاشلقد.بيوسف

علىعاموبعد.مأتت،انقضتوعندماعاما،وأربعينتسعةمعه

حتىليرعاها،مريمالطوباوية،بأمييوسفإلىالكهنةعهد،موتها

عندإقامتهامنالثالثالعاموفي،منزلهفيعامينولبثت.الزواجزمن

لابسرالأرضعلىولدتنيعاما،عشرخمسةوعمرها،يوسف

والروحوأبي،أناإلا،يفهمهأنولايدركهأنمخلوقأييستطيع

وأوحد.واحداجوهرامعيالمكونين،القدس

الذكا،ذهبفقدا.5

بعدعشرةالحاديةفيهكذاالباز،الشيخذلك،أبيموتوحدث

فيهانفصلتالذيواليوم.السماويأبيذلكقرركماالعمر،منالمئة

فبدأ.أبيبشهرمنوالعشرينالسادساليومكانجسدهعننفسه

،والشرابالأطعمةوقرف.العلميذكاءهأيالبهاء،ساطعذهبايفقد

السادساليومفي،وحدث.النجارةفنفيكفهامهارتهوفقد

كأنهاغدتالبازيوسفالشيخنفسأن،أبيبشهرمنوالعشرين

تنهداتمطلقافمه،يفتحكانلأنه.سريرهفيكانفيمامضطربة

بهذهمتكلضابصوتءعال،وصاحبالأخرىالواحدةيديهوصافقا

الطريقة.

يللوا،يللوا610

بئس!حملنيالذيالبطنبئسفيه!ولدتالذياليومبئس11

بئسأرضعاني!اللذينالثديينبثس!استقبلتنيالتيالأحشاء

نأإلىورثتانيحملتانياللتيناليدينبئسسندتاني!اللتينالقدمين

والويل.الخطيئةفيأميوولدتنيالإثمفيبيحبلفقد،كبرت
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،وكذب،وتجريح،باطلبكلماتون!تتكلمتلأنها،وشفتايللساني

الويل!الخزيتأفلتالأنهما،لعينيالويل!وخبثوتقفبوهزء،،وجهل

لأنهما،ليديالويلالنغامين!بأحاديثتلتذانكانتالأنهما،لأذني

طعامااشتهيالأنهماوإمعائي،لبطنيالويلملكهما!يكنلمماأخذتا

ماكلتستنفدكانتالتيلحنجرتيالويلعليهما!محطراتناولهكان

حزمهادروباسلكتاماغالبااللتينلقدميئالويلبالنار!شبيهة،تجده

أفعلماذاخالقها!،اللهالعاصيةلنفسيوالويل،لجسديالويل!الله

يؤنبنيوحين،العدلالكلىالديانأمامإلىلوجهوجهاأصلحين

فييموتإنسانلكلالويل؟شبابيفيمنهاأكثرتالتيالأعمالعلى

حين،يعقوبأبيأصابتأنسبقالتي،الرهيبةالساعةتلك!خطاياه

بائسأناكمأؤاه!!قريبةإنهاإذا!ذيهي،جسدهمننفسهطارت

؟وجسدينفسيمرشدوحدهاللهلكن!الشفقةومستحقاليوم

مشيثته.11وفقبهماليتصزف

بالربالشهادة170

دخلتإذ،وأناالباز.الشيخذلك،يوسفكلماتكانتتلك

عظيم.لقلقومستسلمةالاضطرابشديدةنفسهوجدتمنه،واقتربت

؟"صحتككيفالباز!الرجلأيهاأبي،يا،يوسفياا،سلام،له:فقلت

ألمبيأحاطلقدالعريز!إبنييا،مزةألفعليك"السلام:فأجابني

نفسياستعادتحتى،صوتكسمعتأنما،لكنني!وخشيتهالموت

محرريسوعيامعزفي،يسوعيا،الناصرييسوعيا.السكينة

فميفيجداالعذبالإسمأيها،يسوعيا!حامييسوعيا،نفسي

استجبني.،تسمعالتيوالأذنترىالتيالعينأيها!يحبونهوللذين

إلهيأنت.أمامكدموعيوأنثر،تواضعبكلاليومأجفك،خادمك،أنا
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تموجكانتنفسيإنجدأ!غالباذلكالملاكليأعلنكمارئي،أنت

سيئة،بأفكارمضطربا،كنتعندمااليومذلكفيخصوصا،مترددة

وفيما.سزارذهاأنوي،حبلتالتيمريموالمباركةالطاهرةبسبب

باهر،بسزلي،ظهرتالرفيبملائكةإذا،المشروعبهذاملئاأفكركنت

مريماتخاذتخشلاداوود،ابنيا،يوسف"يالي:وقالتنوميخلال

ذميمة،بكلماتحيالهاالنطقجاذرحبلتلأنهاتحزنولا،لكخطيبة

الذيوهو،يسوعاسميحملابناوستلد،القدسبالروححبلىلأنها

لأننيرلث،يا،خطأيعلىتوثخنيلاوالان.شعبهخطاياسيفتدي

فيههلكالذياليومرلث،ياأتذكر،إننيالميارد.أسرارأجهلكنت

مئهمينك،لهيرودستسليمكيريدانوالداهكانحية!بلسعةطفل

لك،قلتإذاك.إليهماوأعدته،الأمواتبينمنأقمتهلكنك.أمتهبأنك

لكنك."نفسكإلىانتبهبنيئ،"ياباليد:وأمسكتك،منكاقتربتوقد

يا،والآن.(،أنامنأعفمكسوفالجسد؟بحسبأبي"ألست:أجبتني

أنا.الساعةهذهبسببعليئتحكمولاعلي،تغضبلا،وإلهيرئي

بالآكيدإنكومخفصي؟"وإلهي،فربي،أنتأما!خادمتكوابنعبدك

.1(اللهابن

البابالموت180

يسيطرالموتورأيتأكثر.البكاءأبييستطعلمهكذا،تكفمبعدما

ابني"يامني:ومقتربةناهضةدنس،بلاالعذراءأمي،فقالت.عليه

"يا:فأجبتها(1يموتسوف،يوسف،والورعالشيخهذاإنالعزيز!

هذافيتولدالتيالمخلوقاتلكلالعامالقانونإنه،الحبيبةأمي

يا،وأنت.كهالبشريالجنسعلىالاكيدحفهنالالموتلأن،العالم

حياتكماانتهاءرؤيةتوفععليكما،البشريةالكائناتبقيةوكلأمي،
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باببلحقيقيا،موتاليس،الورعالشيخهذاموتكما،موتكلكن

تلقيتهالذيالجسدحتى.نهايةتعرفلاوالتيالأبديةالحماةلدخول

تكريم،بكلالجديرةأمي،يا،انهضيإنما.للموتكذلكخاضعمنك

فيسيحصلمالتري،المباركالشيخهذا،يوسفمنواقتربي

.جسدهعنفيهانفسهتنفصلالتياللحظة

النفسخروجا.9

فيهكانالذيالموضعودخلتدنس،البلاأميمريمإذأ،ومضت

وجههعلىتظهروكانت.إليهناظرا،قدميهعندجالساوكنت،يوسف

مسفرا،رأسهرافعاالمغبوط،الشيخذلكإليفنظر.الموتعلامات

الذيالموتألمبسبب،الكلامقؤةمطلقايملكيكنلملكنه.فيئعينيه

بيديهوأمسكت.عظيمةتنهداتيطلقفقطكانمطؤقا؟بهيمسككان

يشير،نحويوجههأداروقدهو،وكان.كاملةساعةسحابةخلال

أخذت،صدرهفوقيديالأثرعلىوضعتوإذ.عنهأتخقىبألاإلي

مأواها.منالخروجوشكوعلى،حنجرتهقربكانتوقد،نفسه

الشيخداع0109

لمست،يوسفجسدألمسأنني،أبداالعذراء،أميرأتوعندما

بني"ياومثفجتين:الحياةمنخاليتينوجدتهماوقدلي،وقالت.قدميه

جمعتوإذ."كالثلجباردتانوهماتبردان،بدأتاقدميهإنالعزيز،

أنتمطالمائمكم"تعالوا،لهم:قالتالأثر،علىوبنتيهاأبناءها

فأجابتالأخير."أوانهبالطكيدبلغلأنه،أبيكممنواقتربوا،موجودون

الذينفسهالمرضهوفهذا،إخوتييالي،الويل)1:يوسفإبنةاسيا،

أولادوكلألم،صيحاتوتطلقتبكيوكانت."الحبيبةأفنابهماتت

معهم.نبكيكناأمي،،ومريم،وأنا.دموعاأيضاذرفواالآخرينيوسف
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يقتربالموت110

قواتكلومعه،الجنوبنحوالتفثإذ،يقتربالموتورأيت

تقذفووجوههموأفواههم،ثيابهموكانت.وأتباعهاوجيوشها،الهاوية

.بالدموععيناهاغرورقت،إليهآتينيوسفأبيراهموعندما.نارا

عنفرأيتوقدعندها،.عاديغيرتأوهاأطلق،نفسهالوقتوفي

إلىوابتهلت،يرافقهكانالذيخذامهوحشدالموتدفعت،تنهداته

قائلا:الرحوم،أبي

يسوعإبتهالأ.أ

إلىاستمع!تسمعالتيالأذنترى،التيالعين،رحمةكلأبايا11

ميخائيل،بإرسالوتلالف،يوسفالشيخأجلمنوصلواتيتوشلاتي

وليسر،ملأئكتكضياءوكلالضياء،بنتميز،وجبرائيل،ملائكتكا.مير

الساعةهيها.إليكيقودوهاحتىيوسفأبينفسمعكلهموكبهم

القذيسين،كلعلىإنلكوأقول.الرحمةإلىأبيفيهايحتاجالتي

مأأبراراكانواسواء،العالمهذافييولدونالذينالبشركلوأكثر،

.،،محالةلاالموتيذوقواألى،أشرارا

ساطعكفن13.

أخذاها،وإذ.يوسفأبينفسنحوإذاوجبرائيلميخاثيلوأتى

ومنحالرحوم،أبىلدىبنهكذاالروحوأسلم.ساطعبكفنلفاها

نفسهوقتالملائكةلكن.رقدأنهأولادهمنأفييعرفولم،السلام

قادتهاحتى،اللهوسئحت،الطريقعلىكانتالتيالظلماتشياطين

الأبرار.فيهيسكنالذيالمكانالى
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الأبديالسلأمدخول.14

ذإ،عينيهأغمضثفقد-اللونومخطوفممدداظلجسدهأنإلا

أينأمي،"ياالعذراء:لمريموقلتفمه،كذلكوأقفلثمنهما؟يديقربث

هذافيعاشهالذيكهالوقتخاولفنهفياكتسبهاالتيالمهارة

سمعوحين0"أبداتوجدلمانهالوكماوهيمعه،هلكتلقد؟العالم

أنهعرفوادنس،البلاالعذراءأمي،معأتكلمأننىيوسفأولاد

موت"إنلهم:وقلت.دموعاذارفينألم،صيحاتفأطلقواقضى،

الزمن،محنمنأنقذوقدفهو.الأبديةالحياةبل،الموتليسأبيكم

هذهسمعواوعندما-"نهايةيعرفلاالذيالأبديالسلامدخل

يبكون.وهمثيابهممزقوا،الكلمات

الجسدلف15.

وقد،إليهمأتوا،الجليلكلمنوقومالناصرةمدينةسكانوبعض

الساعةوفي.التاسعةحتىالثالثةالساعةمنوبكوا،بحزنهمعلموا

بأطيابجسدهدهنواوبعدما،يوسفغرفةإلىمعامضوا،التاسعة

وهذه.السماويأبيإلىصلاتيأوجهكنت،وأنا.أخذوه،ثمينة

مريم،العذراءأحشاءفيأصبحأنقبلبيديكتبتهاالتيهيالصلاة

الملائكة،منعظيمجمهورظهرحتى،امينوقلتأنهيتها،أنوما.أمي

الشيخ،يوسفجسدولص،ناصعقماشبمذمنهماثنينفأمرت

.المبارك

يوسفتكريم16.

لنالجثةرائحة،الموترائحة"إن:يوسفمنمقتربا،وقلت

منأفيينكسرلن-جسدكمنستخرجدودةمنوما،عليكتسيطرا
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منجزءأييفنىولن،رأسكمنشعرةأفيتنزعولن،أطرافك

العاموليمةحتىفسادوباوكاملاسيظللكنه؟يوسفأبييا،جسدك

،ميلادكعيديومبتقدماتهالقيامعلىحرصإنسانوكل.الاعيف

طعاماأعطىواحدوأي.العذارىمحفلفيوأكافئهسأئاركه

يوميديهعملثمرعليهمووزع،واليتامىالأراملالفقراء،،المعوزين

حياته.أيامكلخلالخيراتهذايعدملن،وباسمك،بذكراكالاحتفال

سوفلالأرتواء،ماءكوبيتيماأوأرملةباسمكأعطىواحدوأي

القيامعلىحرصإنسانوكل.عامالاكليفوليمةإياهمشاطرتكأمنحه

،العذارىمحفلفيذلكلهوأردسأباركه،ميلادكعيديومبتقدماته

حياتك،قصةيرويواحدوكل.لواحدومئةستين،ثلاثينذلكلهوأرذ

أعهدفمي،منالخارجةالكلماتوهذه،العالمعنانفصالك،تجاربك

،جسدهنفسهتفارقوحين.الحياةهذهفيهوطالما،حمايتكإلىبه

بأيأؤلمهولن،خطاياهكتابأحرقسوف،العالمهذامغادرةوعليه

عقبة؟وبلاوجعبالأويعبرهالنار،بحريجتازلكنهالدينونة؟يومعذاب

لاوقاسجشعإنسانكلإلىبالنسبةجدامختلفايكونالأمرأنإلا

حصهلهتكونلن،يوسفويسغيهابن،لهيولدومنبه.أمرثمايتفم

.(1ينتهيلاالذيالموتولاالعوزفي

يسوعبكاء.17

جسدفيهؤضعالذيالمكانفيالمدينةسكانأبرزاجتمعثم

لفهحاولوا،قماشلفائفمعهمحملواوإذ.يوسفالشيخالقديس

بقوةملتصقكفنهأنوجدوالكنهماليهود.بينالشائعةالعادةبحسب

إمكاندونمن،ملتصقاظل،نزعهحاولواحين،أنهمحدإلىبجسده

هذافييجدواأنيستطيعواولمالحديد،قساوةلهوكانت،تحريكه
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عظيمة.دهشةملأهمماوهو؟أطرافهإلىتشيرخياطةأفيالكفن

معجسدهليضعواالبابوفتحوا،المغارةجوارإلىحملوه،وأخيرا

مصر،نحومعيفيهيسيركانالذياليومتذكرتإذاك.ابائهأجساد

كثيرا.وقتاموتهوبكيت،بسببيتحفلهاالتيالمشقاتفيوفكرت

:جسدهفوقمنحنيا،وقلت

وألبشرالموت180

والكثيرالدموعمنالكثيروتسئبعلمكلتدفرالذيالموت"أيها

أبي.،اللهمنإلاالقدرةهذهتتلقلمبالتأكندإنكالاعيم،صيحاتمن

ائاالموتيوفرولاحواء،وامرأتهآدممعصيةبسببيهلكونالبشرإن

أبي.إذندونمنالعالمهذامنيرفعأنيمكنأحدمنمالكن.منهم

كانومهما.زالوالكنهمسنة؟مئةتسعحتىحياتهمامتدتبشرثفة

نأاستطاعأحدمنوماماتوا،كهم،منهمالبعضحياةمجرىمديدا

علىالقصاصهذافرضأبيارتضىوقد."الموتأذق"لم:يقول

"سوفقال:السماء،منيأتيهأمرأيالموترأىوعندما،الإنسان

يخضعلمإذاادمإن."عظيمةزلزلةحولهوأخدث،الإنسانأناهض

وهكذا،للموت،منهغاضبا،أبيسفمه،أوامرهوخالفأبي،لإرادة

للموتكانتماأبي،بأوامرتقيدآدمانولو.العالمهذاالموتدخل

نأأبيمنأطلبأنأستطيعلابأننيأتعتقدون.أبداعليهسيادة

راحةمقزإلىونقله،يوسفأبيجسدلأخذنارمنعربةإليئرسل

أصاباهذاوعقابههذاالموتقلقلكن؟القديسينمعيسكنحيث

نأعليئالسببولهذا.بالأمانةادمإخلالبسببكهالبشريالجنس

البشرينالأنأجلمنبل،أعماليبسببلاالجسد،بحسبأموت

."اللهأمامنعمةخلقتهمالذين
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الدفن910

وفتح.عليهوبكيت،يوسفأبيجسدقبالت،الكلماتهذهقلتوإذ

.يعقوبأبيهجسدجوارإلىجسدهووضعواالقبربابالآخرون

سنأيلهتسئبولمعاما؟عشروأحدمئةأتئمقدكانرقد،وعندما

تنحنيولمنفاذهما؟بكلعيناهواحتفظت،فمهفيألمأدنىأبدا

منيومآخرحتىنخارابمهنتهاهتح!وقد"قواهتضعفولم،قامته

.ا،أبيبشهرمنوالعشرينالسادسكاناليوموهذا.حياته

عظيمة.3.نعمة

الحبور،يملأنا،الرسلنحن،نهضنامخلصنا،سمعنابعدما

نعمةمنحتنالقدمخلصنا،"ياطويلا:بالانحناءحييناهوقدوقلنا،

وإيليا"أخنوخلمصيردهشنالكننا.حياةكلماتسمعنالألنا،عظيمة

حتىالأبرارمقزفييسكنانإنهما.للموتعرضةيكونالملاتهما

الشيخ،هذاأنإلاللفساد.عرضةجسداهمايكنولم،اليومهذا

فيبالذهابأمرتنالقدالجسد.بحسبأباككانالنخار،يوسف

أبيموتلهم،،أعلنوا:وقلت،المقذسبالإنجيلللتبشيرأجمعالعالم

واحدأفيإن.لعيدهالمخصئصباليوم،مقذسةبأبهة،واحتفلوا،يوسف

يوسف،بأنأيضامفاجأونونحن(1خطيثةيرتكبماشيئايحذف

لمالجسد.بحمسبابنهدعاكلحم،بيتفيفيهولدتالذياليوممنذ

كانإنهذلكمعتقولإنكوإيليأ؟أخنوخهماكماخالدا،تجعلهلمإذا

0،1ومختأرابازا

الأربعةالأجساد310

بسبببآدمتفتأبينبوعة"إن:وقالمخفصناأجابإذاك

الله!الإنسانعصىإذا.أبيإرادةبحسبتتئمالأموروكل،معصيته
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حيايحفظإنه"عمرهيتم،الخطيئةبارتكابالشيطانأعمالاتمإذا

علىفعل،وإذا.للموتثانيةتسليمهوتحاشيالتكفير،منليتمكن

مثاله،علىالأبرارلينسجتمتذ،حياتهفسحةفإن،حسنات،العكس

الغضب،سريععقلهإنساناترونحين.شيخوختهمجدتنامىوقد

نإ.عمرهازهرةمنتنتزعالتيهيلأنهاستختصر!أيامهأناعلموا

شيء.كلفيتتمأنيجبالبشربأبناءوتتعفقأبيبهانطقنبوءةكل

محتفظين،اليومحئينيزالانلافهماوإيليا،أخنوخيخصنمافيأما

كمايعط،فلم،يوسفأبيواما.فيهماولدااللذيننفسهمابالجسدين

تحصىلاأعواماعاشإنساناانلووحتى"جسدهفيالبقاءهما

وأقول.بالموتالحياةمبادلةعلىأيضايرغمسوف،الأرضهذهعلى

فيالعالمهذاإلىيعوداأنوإيلياأخنوخعلىإن،إخوتييالكم،

والزلزلةالأسى،القلق،الحزنيومالحياةويفقدا،الأزمنةنهاية

كالماء،الدمويريقأجساد،أربعةسيقتلالدخالالمسيحلأن"العظيمة

وهمبه،يصيبونهالذيوالعار،لهتعريضهعليهمالذيالخزيبسبب

.1(كفرهينكشفحينأحياء،

الأجسادتلكهيماومخفصنا!وإلهناربنا،"يانحن:وصحنا

ستقاومبما؟1(لأنها،يهلكهاأنعليهالدخالالمسيحإنقلتالتيالأربعة

سمعناوعندما0(1وطابيتاشيلاإيليا،،اخنوخ"إنهاالمخفص:فأجاب

تسبيحكلوقدمناللحبور،واستسلمنافرحنامخفصنا،كلمات

المجد،يعودفإليه.المسيحيسوعومخلصناوإلهنالرئنا،وشكران

معهالرحومالآبإلىكما،والمديحوالبدء،والسيادة،والعزة،والإكرام

.(1آمين.الابدينأبدوإلىأوانكلوفيالآنالمحيي،القدسوالروح
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ملببم2نياقصة

أحدهويوحنا"للمزعوممريم"رقاداو

عنيتحدث؟،مريم،انتقالفيعدةنصوص

فيوجدتالنصوصهذه.وصعودهارقادها

الحبشية،،العربية،اليونانية،السريانية

زاد.والسلافيةالأرمنية،الجورجية،اللاتينية

الشرقكنيستيفيالهائلتأتجيرهامن

مريم.نهايهيذكرلاالجديدالعهدانوالغرب

يوحناالقذيسإلىالمخطوطاتفيمنسوب

أبرز.اللاهوتييوحناالقديسأوالإنجيلي

اليونانيةفيحفظالانفة.النصوص

والسلافية،والجورجيهوالعربيهواللاتينيه

لغتهاليونانيةتبدو.السريانيةوربما

اللغاتفيالأصلعلىتعديلاتثمهالأصليه.

ستينمنأكثراليونانيالاحصاءفي.الأخرى

الثامنالقرنينبيننسختمخطوطا،

سريانينصمنمأخوذم.عنتمروالسابع

للبعض.يبدوماعلى

وربمام.السادسأوالرابعالقرنإلىيعود

الكنيسةفىواسعاانتشاراشهدذلك.قبل

فيإليهاستئدالذيالوحيدلأنهاليونانية
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رقادعيدآب،15يومالليتورجيةالقراءة

عرفتهاعقيدةأساسفي.مريمالعذراء

تقولم.التاسعالقرنفياليونانيةالكنيسة

دونمنوللجسد،للنفسمنفصلبصعود

فيكبيرادورالعب.قيامةولااتحادهما

رقادإيقونوغرافياتحديدفيوالغربالشرق

الأثرمنمنزهغيروهووصعودها.مريم

الغنوصى\.

فيهأضعالذيالواحدالإله،القدسوالروحوالابنالآ!باسم

ثقتي.

منانتقلتعندماالنور،أم،مريمعيب،البلاالسئدةقصةهيهذه

روايةهيوهذه،وللمؤمنينلهاائعذالسماواتملكوتإلىالدنياهذه

يسوعرثنالهاظهروكيف،الوقتذلكفيبهاقامتالتيالمعجزات

فيناصلأتهالتظل.والرسلالأنبياءكلومعملأئكته،معالمسيح

فيبإسهابتئالذي،الإنجيلي،زبدىابن،يوحناإن.امين.جميعا

المعمودية-أبناءأبناءكلصلواتهفلتحفظ،القصةهذهينقلالألوهة،

آمنن.

الروحبنعهةالهداية10

للربسلام:الأولفصلهفي،الرسولزبدى،ابنيوحنا،يقول

البشرليفتدي،الحبيبابنهالعالمإلىأرسلمشيثتبمامنبتأثير،الذي

الكاملةالمعرفةعلىيعتمدالخلاصبأنتقولفلسفيةدينيةحركةالغنوصية-1

منيتجزدواانعليهمالذين،العقال"ابالعارفينفقطخاصةهيئلهذاللهوالسرية

الروحاني.والهذيذوالظفيالمعرفةإلىكيألينصرفوااالمادةوتعاطيالجسد
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جسدا،مرتديامنها،صنىعذراء،أحشاءفيساطعانوراأعدوالذي

علاقةلهماخلقهمالذينأعطىوالذي،ولذاتهمحبتهموضوع

،القدسالروحبنعمةهداهمالذيوفدائهح!،وخلاصهمبفائدتهم،

نستطيعلاالذيالواحدللإلهالروحيةوالمعرفةالحكمةإياهمملهما

أبديته،إدراكولا،طبيعتهفهمولا،مدائحهعذولا،رحمتهإحصاء

هناكماكليضمالذي،خلقهمالذينكليفوق،عرشهنورفيالذي

الذييشاء،ماكلقدرتهتتمالذي،أدنىمنهناكماوكلأعلىمن

ماكل،حكمتهفيألسس،الذي،تحصلأنقبلالأموركليعرف

يتمعندما،الذي،إليهيبتهلونللذينخبراتهمجانايمنحالذيصنع،

لاالذيالتبمئر،إلىبالحاجةيشعرولاتعبأفييعانيلاما،أمرا

من،رحمتهأبوابلناليفتحإليهنبتهلإننا"ينقصولايزيد،لايتغير،

عرشأماماجتماعنابخوررائحةولتروقصلواتنا،يتقبلأنأجل

ملائكته،جهادهمفيسندا،كنيستهأبناءليمنح؟الساطعجلاله

الترتيبفي،أمامهويقفون،الأبواقفيينفخونالذينالسماويين

قدووس،11رخينمبصوتوقاثلينمسئحينهفيه،وضعواالذيوالتقسيم

01(الجنودإله،الرلثهوقذوس،قدوس

أرسلالذيالرب"مباركوالأنبياء.والشهداء،،القديسونوقال

جسدا،ائخذوإذ،مريمللعذراءظهرلقد"!نورهبهاءمنخارجا،ابنه

المحنة،وقاسىعبد،هيئة،حجابمثلوائخذلحم،بيتفيمنهاولد

نأيخشولم.وليعريهم،الأسىفيهمالذينالتعساءالصبرليعلم

ومشاعربثقةعنهيبحثونالذينليفتدي،الأرضعلىمسافرايكون

خطايأهم.عنلئقلعوا،خدامهمنمتقاعسونهمالذينليحدر،لائقة

،البشريالجنسخارجإلىالشيطانليطردإنسانيتهضعفوأظهر

ومات،الصليبارتفعلقد؟مواعيدهويحققالإثممنالبشروليخفص
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وأظهر،الخاصجسدهفيالأجسادشأنفيرئبهماليتح!وقبر،

قام،،الثالثاليوموفي.القديمةالنبوءاتمتمما،الشيطانضدقدرته

إلىصعد،يوماأربعينوبعد،يجهلونهاكانواالذينالقيامةمعفما

الأبدي،الآبحضنفيجالسوهو،لمخلوقاتهعظمتهليبديالسماء،

فيترغبالتيوالعيونجسدا،لابساجلأله،عرشعلىالبدء،منذ

.مظهرهبهاءمنتمتلىءسوفرؤيته

عمانوئيل.أ

لاصفيائهأعذهالذيالمقرإلىأمهنقلتعندمأ،بحضورهلنحتفل

بقدرته،لنعترفأبدا"الوجودعنيتوقفا!يجبلاوالذي،وأحبائه

الآباء،،الأرضيينأصفيائهومنالسمأويينملائكتهمنلنقترب

التيتلكلنحيئاوالأمواتالأحياءالمؤمنينالشهداء،،الرسلالأنبياء،

اتخذالذيذلكلنعبدعيب؟البلاالعذراءجميعا،النساءفوقرفعت

وجوهراطبيعةإنسانيتهولا،ألوهتهتستحيللثلاجسدا،منها

أرضمنخارجةنخلةمثلليكونأشعيا،النبيقالكما،بل،أخريين

ويكون،ابناوتلدستحبلعذراءإنها11.أيضاقالالنبيوهذا.قاحلة

.((معناالله.أي،عمانوئيلاسمه

3.ومريم

بعفةولدتهاالتيأمها،أحشاءمنطفرتالمصطفاةمريمإن

الحملأعادت،الزوجيالمخدعمنخارجةعروسومثل،وقداسة

الأسدشدقمنالحملانتزعت"الصالحالراعيعنضلالذي

الجنسقادت،الإيمانوبنور!التهامهيريدكانالذيوالماكرالمفترس

.والإهمالالغفلةظلماتمناياهمخرجة،حالقهإنجيلإلىالبشري
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الإلهية،الرحمةنحوجداواسعاومنفذامستقيمةطريقالآفتهاودبرت

هرب،الزؤانحرق،الأشواكإبادة،عذبةسكينةبثمرةإياهامزودة

،العصاةالشياطينهزيمة،الموتسلطانإفناء،الشريرةالأرواح

الذي،منهاؤلدالذيذلكباسمالأبرار،مجلسفيالحزنمنالتنره

هذافي،تعسكلعلىوالذي،طاهرةقرابينتقديميجدرباسمه

الأصفياءالأصدقاءأيها،إسمعوا.مساعدتهيلتمسأن،العألم

.باهرةمعجزاتالملأىالقصةهذهتفتكيفالقذيسون،والإخوة

وشماسكاهنان4.

علىظهرالذيالمقذس،سيناءجبلعلىوشماسكاهنانكان

عبرهوقام،إسرائيلأبناءفيوكلمه،لموسى(ذكره)جلاللهقفته

عظيمة.بمعجزات

واسميوحنا"الآخر،واسمداوود،الكاهنينأحداسمكان

ثالأثدونهممنوهناك،المذبحعلىيخدمونوكانوا.فيليبسالشماس

سرياكوس،إلىكتبواوقد.المقذسالجبلعلىمذبحاوعشرونمثة

خرجتوكيف،مريمقصةإليهميرسلأنراجيق،أورشليما"سقف

تفتالتيوالمعجزاتالمجدإلىيعزفهما!وسألوه،العالمهذامن

الكنيسة،خدامالقديسالأسقفاستدعى،رسالتهمقرأوإذانذاك

بيدكتابسوىيجدوافلم.(1الكتبأحضروا"هيا.وقال،وسألهم

.اليهودقتلهمنأولكانالذي،أورشليمأسقف،الرلثأخي،يعقوب

يوحناعندالقصة50

اليوم،الشمسيوموهوربناولادةيومللإسكندر،345العامفي

منمريمالعذراءخرجتاوغسطوس،اوابشهرمنعشرالخأمس
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كلتوخهوقد،وحضوريالمسيحيسوعرئناحضورفي،العالمهذا

قبلجتسماني،وفيلحمبيتفيمسكنهاإلىالخليقةوكلالملائكة

العذراءقصةفيهادؤنتالتيالستةالفصولأنواعلموا.تموتأن

عندهيصنعتها،التيالمعجزاتوكلوانتقالهامريمعيبالباو

وأنربنا،المسيحيسوعأحبهالذي،الإنجيليزبدى،ابنيوحنا،

ورذوا.صحيحاكانرواهماأنعلىبشهادتهموقعوا،رفاقه،الرسل

بلقصة،يجدوالمأنهموأكدواسيناء،جبلمنالاتيةالرسائلعلى

فيكانتالقصةهذهأن،الأسقفيعقوبوصيهإلىاستناداوجدوا،

نسخةلاستخدامهميضعواأنورجوهم.يوحناالرسولعند،أفسس

يستعملونهاحيث،أورشليمفيحوزتهمفيلتكونالكتابذلكمن

وقتكلفيويلبثونقراعته،سماعيسزهواحدوكلاليهود،لدحض

إلىالفورعلىكتبواسيناء،جبلإلىالرسالةنقلتوإذ.صلواتهمفي

مبعوثين،إليهماوأرسلوا،الإسكندريةأشقفوإلىروماأسقف

أرسلوايجدوها،لموإذ،القصةعلىلديهماالحصولإلىوسعوا

أفسس.إلىرجلين

مرممأمر6.

لأمالليلخلالالبخورتقديمعنينقطعالمإليها،وصلاوعندما

اخترتلقدرئنا،يا،المسيحيسوع"يا:قائلين،المسيحيسوعرئنا

البشر،عيونعنوأخفيته،رفاقهمنأكثروأحببتهيوحنا،الرسول

ليتئلنا،تظهرهأننرجوك011الإيمانلييحفظاسوفاقلت:عندما

أجلهامنتمتالتيوالآياتالمعجزاتمعأفكقصةوئلقننامعنا،

ذلكحدث."مشيئتكلتتئم،الأبديةالجنةإلىنقلتهاعندما،وباسمها

يسوعالربميلاديوم،كنانشهرمنوالعشرينالخامساليومفي
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عيبالبلاالعذراءظهرتعندماللإسكندر.245العامفي،المسيح

خروجيقصةيحتويالذيكتابكأعطبني،"يا:قائلةليوحنا،مريم

ذلكليكونسيناء،جبلمنإليكالآتيينالرجلينلهذينالعالمهذامن

المعتادمنسبيلأفسسفييوحناكنيسةفيوكانمجد."موضعلله

كليشفينبعيتدفقوكان،للصحةوطلباللاغتسالإليهالذهاب

الرسولظهرالفوروعلى.يسوعباسمإليهيأتونكانواالذين

رئنالأنتحزنا،لا!الحبيبينأخوك!يا"سلام،لهما:وقالللمبعوثين

الكلماتهذهليقال،الصليبخشبةعلىكانعندما،المسيحيسوع

لها:وقال011جواركإلىخذها،أمكهياها1:مريمالعذراءشأنفي

وسأعطيكماوجهدكما،عملكمايكافىءسوفاللهإن011معهإذهبي!أ

ودخلا.أمامهمامناختفىوعندها."كاملةحوزتيفيالتيالقصة

السبيل،جوارإلىأقبلاوعندما،مفتوحةأبوابهاكانتالتيالكنيسة

علىليتلوهلرجلوأعطياه،فائقبفرحفأخذاه،كتاباالمذبحعلىوجدا

فيهمكتوبةالآخرينوالرسلوالأنبياءالآباء،شهادةوكانت،الجمع

واللاتينية.واليونانية،بالعبرية

أليهودغضب7.

الآبمنالمولودومخفصنا،إلهنا،المسيحويسوعرئنا،،اللهباسم

شبيهاليكونعيب،الباوالعذراء،مريممنوالمتج!ئدالدهوركلقبل

هو!العاصيالشيطانقدرةمنالعالمتخليصفيراغبابالبشر،

ال!مرد،ظلما!منالبشرىالجنسخفص،الرائعألوه!هبنور،الذى

ماوكلوالأرضالسماءإلهإلا،فعلهأحديستطيعيكنلمالذيالأمر

الذينلينال،بيدهخلقهمالذينعلىورحمتهرأفتهلتنزل.تحتويانه

أمهتعظيمكذلدائمحقمن.الأبديةالجنةفيالأبديةالحياةبهيؤمنون
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انتقلتوعندماعاشتعندماالبشرعنحجبتالتي،والكاملةالرائعة

إدراكهيستطعولمأذن،أيبهتسمعولمعين،أيترهلمالذيإلى

الساطعالمقاملبلوغ،مريمشفاعةوننتظرنرجوإننا؟الإنسانعقل

والمختارون،المغبوطونأيها،جدأالأعزاءإخوتيويا.الدائموالمجد

الطاعةنورإلىوالتمزذالمعصيةظلماتمنانتقلتمالذينأنتم

العيدفيخرجت،مريمعيب،البلاالعذراءأنلكمنؤكد،والخضوع

الجالجثة،وإلىالمسيحقبرإلىوذهبتمنزلهامنظهرا،،الثالث

قالوا،اليهودلكن.يومكلتفعلكانتكماالخلاصوتطلبلتصلي

أحديأتيأننحتمللا11القبر:بابعلىضخماحجرادحرجواوقد

يرونهم،الذينكليصذونوكانواالجالخثة"،وعلىالمدفنعندليصفي

اللصين،وصليبيالمسيحصليبوأخذوا،بحجارةويرشقونهم

والمسامير،بهامكسواكانالتيوالثيابرئنا،بهاطعنالتيوالحربة

عندمابهالفالتيوالأقمشة،رأسهعلىثئتالذيالشوكوإكليل

وكانواالأمر،وكتموا،ماموضعفيالحوائجهذهكلوخبأواقبر،

ذلك.عنويستعلمماملذيأتيأنخشية،هناكمنالمروريمنعون

مرمإبتهال8.

وعلىالقبرإلىيومكلتأتيالعذراءيرونكانواالحزاسلكن

ويداهاالأرضإلرخازووجهها،وتقولدموعأهناكوتذرف،الجالجثة

لأننيالشرير،العالمهذاعنأبعدني،وإلهيرئي"يا:مرفوعتان

هذافيلأصفياتيمرةكلفي؟أعدائياليهوديقتلنيأنأخشى

ماءبسببكليقدمواوقدويهذدونني؟يشتموننيالمقذس،المكان

علىوتغلبت؟عليهمانتصرتلكنني،الطبيعيلؤمهميدفعهم،المحنة

قدرتكوأعمت،بكإيمانيبسبببكلماتيودحضتهممكائدهم،
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تحرمنيلالذا!يؤذونيأنيستطيعواولم،عقولهموأربكتعيونهم

.11معونتك

يسوعإستجابة9.

ليصفييأتيأحدمن"ما:للكهنةقالوا،المدينةالحراسدخلوإذ

يوم،كل،هناكإلىتأتيالتي،مريمإلاالجلجثةوعلىالقبرجوارإلى

ضرباأوسعوها،تأتي"عندما:الكهنةفأجأبومساء.(1صباحا

.(1إسرائيلأبناءيصيبالخزيلأن،ترجمأنتستحقلأنها،بالحجارة

مابهالتفعلواإياهانسفمكمبل،ذلكنفعلالن1قالوا:الحراسلكن

كانتوعندما،كعادتهاذهبت،الجمعةنهارحلوحين"تشاؤون

وإذا.مفتوحةالسماءأبوابورأتالسماءإلىعينيهارفعت،تصلي

السلام":أمامهامنحنيا،وقال،نحوهانزل،الملاثكةأمير،بجبراثيل

المولودالمسيحيسوعالرلثبلغتصلواتكإن؟نعمةممتلئةيا،عليك

منتخطفينسوفبأنكلأبشركوأرسلنيطلبكاستجابلقدمنك؟

."امين.الداهريندهرإلىالأبديةالحياةإلىللأنتقالالعالمهذا

أبجررسالةا..

وبعدما،حبورامريمالعذراءامتلأت،الكلماتهذهسمعتوإذ

وقد،للكهنةالحزاسروىعندها.مسكنهاإلىعادت،سجدت

أرشليم.فيجلبةذلكحيالوحدثت.لتصليجاءتأنهاخرجوا،

منويمنعهاإليهايرسلأنعليهإنلهوقالواالحاكخ!إلىالكهنةوجاء

هذافييتشاورونكانواوعندما.هناكوالصلاةالقبرإلىالتوجه

طيباريوس،الملكإلىالزها،ملكأبجر،منرسالةوصلت،الموضوع

المسيحيسوعتلاميذاحدنفسهعنئعلنرسول"عندنافيها:يقول
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هذاباسماياتوصنع،كثيرينمرضىشفىوقد،والسبعينالاثنين

إلىصوأرشدوني،إيمانهممنحوهوكثيرون،كنيسةوبنى!المسيح

حفتمحئتهأنبحيث،عندناصنعهامعجزاتوأيالمسيحهذاكان

با!لمأحس!ستوقدأقاليمي،فيأوقربيرؤيتهأوذوكنت،قلبيفي

يأيجدوالمأنهمرغمعلى،صلبوهولأنهماليهودبهفعلهلماعظيم

وعجائبية.صالحةكثيرةأمورابينهمصنعلأنهضده،ملامةسبب

الذيناليهودكلوأهلكلأدفرهاأورشليمإلىرفاقيكذمعجئتوقد

فيخطرت،الحملةجفزتعندماولكنتاما.ثأرامنهملتصيبفيها،

وأن،مليكيطيباريوس،أنت،،منيتغضبأنوخشيتفكرةبالي

منك،لأطلبإليكأكتبأنالموافقمنرأيتلذابيننا"الحربتستعر

فلو.فعلواماعلىوتقاصصهماليهودتعاقبأن،ملوكبينيليقكما

شكلفيالأمرلجرى،المسيحيسوعيصلبأنقبلذلكعرفت

نأأفضئلإننيلك؟أقولكماتصزفيسببتجهللكنكجدا،مختلف

المذنبينتقاصصوأنبهالتزمتالذيالتعفدينفذمنأنتتكون

وعندما.(1عليهوأشكركبذلكالثقةلدي.لهمستعداكنتبمابالقيام

.،والغضبالرعبعليهاستولىأبجر،رسالةطيباريوسالملكقرأ

إلىالشأنهذافيوكتباليهود،كلبإهلاكوفكربشدةواضطرب

حليفه.

اليهودذعر.اا

إلىولجأواذعراامتلأواالنبأ،بهذاأرشليمسكانعلموعندما

بحيثيتصزفأن،المالمنضخمامبلغاأعطوهوقدورجوه،الحاكم

تدمرأندونوالحؤولوابنها،مريمبسببمكروهأييصيبهملا

بأنهيذعيكانلأنه،وبحقأهلكناه"لقدله:وقالوا.الأبدإلىأورشليم
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هومايعملأنراجينهالحاكمقدميعندوارتموا"،اللهابن

ويعرضللملكيكتبأنإليهومتوسلين،مدينتهموخلاصلخلاصهم

مريمإلىدذهبواأنوسألوهأخف،حكمعلىللحصولمض!دهم

الجالجثة؟علىصلواتهاوتلاوةالقبرإلىالذهابعنبالكفلينذروها

"إذهبوا:الحاكملهمفقالالشر.أصلهكذايقطعواأنينوونوكانوا

."مناسباترونهمالهاوقولواحيالها،برفقوتصرفوا

الكهنةوساطةا.أ

الخطاياتذكري،مريميالها:وقالوامريمإلىالكهنةذهبعندها

نرجوكإننا؟ابنكوبسبببسببكعانيناهومااللهأمامارتكبتهاالتي

،الارتيابيحللئلا،الموضعذلكإلىأكثرالمجيءفيالرغبةعدم

نأتريدينعندماالشر؟وليتوففآخرينأشخاصعلى،بسببك

الخطاياكللأن،موسىبشريعةوتقئديالجمهورمعصفي،تصفي

إجمعي؟عليكليشفقاللهإلىسنبتهلإننا.لكتغفرارتكبتهاالتي

الشريعة،كتابرأسكعلىوسنضعسبت،يومكلرفاقكحولك

البوق،فيننفختمرضين،وعندماعنكنتخفىلن؟اللهرحمةلتسكنك

ماتفعليأنتريدينلاكنتوإذاإليناتنصتيلموإذا.فتشفين

نحتملعدنامالأننالحم،بيتإلىأورشليممنفاذهبي،نقترحه

يرتابأنمنخوفاالقبر،وقربالجالخثةعلىللصلاةأكثرمجيئك

."الناسبينصخبويقوماخرونأشخاص

لهمبيتإلىالذهاب130

نأاللائقغير"من:وقالت،عيبالبلاالعذراء،مريموأجابتهم

."برغبتكمأتقثدولنإليكمأنصتلنإنني؟الكلامبهذاإليئتتوجهوا
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حل.قدالمساءأنإذجدا،غاضبينعنها،اليهودابتعدعندها

بالتوجهوعدتهمعندها.قالوهماوكزرواإليهاعادواالغدوصباح

منزلوقربصهيونقربمنزلهاوكان.الصخبليهدألحمبيتإلى

كلقربهامريمالعذراءجمعتيوما،أربعونانقضىوعندما.يوسف

الذهابأريد،أخواتييا،عليكن"الساوملهن:وقالتالجوارنساء

الذهابمنمنعونياليهودلأن،هناكمنزليفيوالإقامةلحمبيتإلى

بسببي.صخدثيقومأنمنخوفاالجالجثة،وعلىالقبرقربللصلاة

فيالذيبالرفيأثقلأننيفلتأتي،معيالذهابإحداكنأرادتفإذا

أمراساعيتهإذاأننيمن،متأكدةوأنا،مواعيدهيحققوالذيالسماء

وفيجبرائيلكلمةفيعقلهافيوتأفلت."ولكنلييمنحهفسوفما،

إلىللذهابالعالمهذامنتخرجين"سوفإليها:وتجههالذيالخطاب

الظفل.هذافيتعزيةتجدوكانت""الجنةولدخولالأبديةالحياة

مرميتبعنىعذأرا.4

بماويعتنينيخدمنهاكن،قديساتعذارىثلاثمنهادنتإذاك

فينرغبلأننانفارقك،ولنمعكنذهب"سوفلها:وقلنيخصثها،

وتبعناكواخترناك،عائلتناتركناأجلكمن"خدمتكفيوالموتالحياة

ونعمتهمنك،ولدالذيالربخلاصعلىبوساطتك،لنحصل

فيولبثنكثيرا،تحبهنكانت.وباركتهنمريمواقتبلتهن."ورحمته

دونمنتحبلأناستطاعتكيفلهنتوضحأنورجونهاخدمتها،

الكبيرالحبوبسبببكارتها.تتلفأندونمنوتلدبرجلعلاقة

وكانتالسز،هذالهنمريمشرحت،الثلاثللعذارىتكنهكانتالذي

ليلويعاينسريرها،أمامينمنوكن.نظرهنفيكبيرتقديرموضع

عليها،شاهداتكنالتيالمعجزاتوأولى.العظيمةمعجزاتهانهار
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كلوفي.فيهكانتالذيالموضعوتملأتفوحكانتجداعذبةرائحة

وعندماتباركهم،كانت،عاهةأوبمرضمصابونأناسإليهايأتيمرة

نأبعدألم،كلمنيتخفصونقدميها،ويقئلونأمامهايسجدون

كانوعندما.حقهافيعظيمةثناءاتتصدروكانت،أجلهممنتصلي

لها:ويقولليلا،،إليهايأتيجبرائيلبالملأكإذا،كذلكالأمر

لحمبيتإلىإذهبي،تخافيولا،مريمالطوباويةأيتها"تشجعي!

جمعتالنهار،حلوإذ."الرلثتعاينيأنإلىالمدينةهذهفيوامكثي

حملنوقد،وانطلقن(1،بناتييا،"أخرجنلهن:وقالتالثلاثالعذارى

(.النصفيمراع)هناالعذارىأولئكاسموكانوالبخور.المبخرة

معلحمبيتإلىمريمتوخهتعندماالخامسالعيديوموكان

الثاوث.العذارى

الرسلطلبا.5

وقد،وقالتفصفت،مريمالعذراءمرضت،الجمعةيومحلوإذ

أنت،المسيحيسوع،الأبديوإلهيرئي"يا:والمبخرةالبخورتناولت

منهالتأخذأهلاخادمتكجعلتالذيأنت،السماواتفيالذي

منبفعلبإنسانيتكالعالمهذافيالظهورأجلمنالبشريالجسد

ليؤمن،رؤيتكالعيونولتستطيعإدراصالعقوللتستطيع،مشيئتك

أنصت،خطاياهممنوليخلصواالجسدفينزلتألوهتكبأنالبشر

بشرالذي،حبيبكالصغير،يوحناإليئوارسلأمكصلواتإلى

رسلككلأيضاوأرسلرؤيتهعنداغتبطإجعلنيبوصاياك!العالم

رؤيتهع!،عندلأغتبط،والأمواتالأحياء،والمختارينالأنبياء،وأحبائك

وسوفقديرشيءكلعلىأنكأعلملأنني،العالمهذاأغادرأنقبل

.11إليهأتوقماتهبني
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يوحناخطفا.6

يوحنا،أنا،،تخطفنيرائعةبسحابةإذا،الكلامعنكفتوعندما

مأإنيوحنا،"يالي:يقولالقدسبالروحوإذا.أفسسخارجإلى

جوارهاإلىإذهب.العالمهذامنتخرجأنقبلتراكأنتريدرئك

إلىليذهبوا،الأمواتكماالأحياءرفاقكأخطروسوفلحم،بيتفي

،المنيرةالسحابةتلكمنمحمولبأننيشعرتعندها."أيضاهناك

بابعندنفسيوجدتوفجأة،الأرضعلىأمشيأننيلييبدووكان

بهاوإذا.دخلت،البابفتحتوإذ.مريمالعذراءفيهكانتالذيالمنزل

إليها،تقذمتصلاتها،أنهتوحين.وتصفيالسريرفيراقدة

يا،عليك"السلاموركبتيها:صدرهاعلىقثلتهاوقد،وقلتوصحت

العالمهذامغادرة،لأنك،تحزنيلاالنساء!بينالمحظوظة،اللهأم

.(1الأبديةالحياةإلىوالمجدالمديحمنبكثيرتنتقلينسوف،الزائل

حدثمالهاوأوضحتوجلست،رؤيتيعندعظيمبحبوروأحشت

البخورخذلي:قالتثم.وباركتهنالعذارىمنذلكبعدواقتربتلي؟

وإلهيربي"يا:انحنيتوقد،وقلتذلكففعلت."أجليمنوصل

بمجدالعالمهذامنوأخرجهاأمكمعجزاتأظهر،المسيحيسوع

ليغتبطمختاريك،معوبهاعكمجدكوأرها،بذلكوعدتهاكماعظيم

المسيح،أنكونكرواصلبوكالذينهلعاوليمتلىءويسئحوك،المؤمنون

التسبيحبكيليقالذيأنت،والأرضالسماءلأمكولتشهد،اللهابن

.11امينالدهور.كلفيوالمجد

يوحناتعزيةا.7

يوحنا،القذيس"أيها:مريمالعذراءليقالت،صلاتيأنهيتوحين

العالم،هذاأغادرأنيجبعندمالي،سيظهربأنهوعدنيمعلضكإن
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المواكبةهذهمعالأرضهذهأغادرسوفوأننيومختاريه،ملائكتهمع

قالت:عندها."بكلامهيفيوسوف،لتريهيأتي"سوف:فقلت."المجيدة

عندمابالنارويتلفوهجسدييأخذواأنقرروااليهودإنيوحنا،"يا

لاشي!ا،تخشي"لالها:فقلت0"العالمهذامنخرجتقدأكون

الرلثلأن،ميتةأوحئة،عليكقدرةأيلهمستكونآخرأيولااليهود

سيأمر"كما:فقلتستدفنونني؟"أينيوحنا،"يا:قالتعندها."معك

بثوبي،أمسحهاوأخذثدموعهاانسابتعندها."المسيحيسوعربنا

لأجلها.التكذركلويتكذرن،يبكينالثلاثالعذارىوكانت،وأبكي

لم،وعلاماتهمواعيدهعلىوحصلتالمسيحولدتأنك"طالمالها:وقلت

ماذا؟لذلكتأسفينولموالفانيالباطلالعالمهذامنالخروجتخشين

عندما،يجهلونوالذيندونكالقائمينالاخرينموقفإذاسيكون

منتتسفمينسوفلأنك؟مصيرهمسيكونماذا،العالمهذايغادرون

والأتقياء،الأبراررأسعلىتضعينهاوسوفمتلالئةأكاليلابنك

يستحقونها.منأبديةعقوبةتصيبوسوف

القدسالروحكلأما.8

الروحلأن،مريمالطوباويةأيتهاوالاعيم،للحزنإذاتستسلمي"لا

نأيجبالآخرينوالقذيسينرفاقيإنأفسسفيليقالالقدس

كهاالشعوب11داوود:النبيقالكما،بركتكملتمسين،حولكيجتمعوا

فقالت011"أمامكتتصاغركفهاالأمموقباثللك،وتسجدتأتيسوف

رئيياوقلتالبخورفأحرقتوصل."البخور"أحرق:ثانيةمريملي

وأتح!،أمكصوتواسمع،صلاتيإلىأنصت،المسيحيسوعوإلهي

السماوي،أبيكرغبةكما،مشيئتكلتكن.لهاقطعتهاالتيمواعيدك
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.11تسبحكأنيجبالمخلوقاتوكلوالملأئكة.برضاكفيهااقمتكما

بالدهشة.فأضبت،امين:يقولعظيمبصوتإذا،صلواتيانتهتوإذ

أ"،5يوحنايا،الصوتهذا((أسمعت.القدسالروحليقالوعندما

هذايذهب"سوف:القدسالروحفقال."جداجيداسمعتهنعم11قلت:

الطوباويةعلىللسلاميأتونوسوف،رفاقكالتلأميذ،إلىالصوت

علىلهم،وهئأتفيه،يسكنالذيالموضعفيكلأنذرتهملقد"مريم

روما،فيوأبلغت.هناإلىبهمستأتيالتيالعربات،ساطعةسحابة

الذبيحةلتقديمالمقدسالهيكلإلىيتوجهكانعندماكيفا،سمعان

إلىالتوخهفيسارع،قربانكقذمتقدتكونحيهى22له.وقلت،هناك

.االعالمهذامنتخرجوسوف،هناكمعلمكأملأنلحم،بيت

منسهمرميةخمسينمسافةعلىكانالذي،بولسبذلكوأخطرت

لنبالتأكيد،11:ويقولونمنهيسخرونواليهوداليهود،ويجادل،روما

منأصلكالذيأنت،المسيحباسمتكرزلأنك،تقولهماإلىيصغى

ثم.وخرجنهضالفوروعلى،بولسناديتلقد.ا"نعرفكونحنسولر،

الملك،ابنةسريرقربكان.الهنديالداخلفيكانالذيتوماناديت

ناديتثم.ورحلوصلى،الكنيسةإلىالتوخهفيفسارع.عمدهاوقد

بنسمعانأخا،أندراوس،فيليبس،الأمواتخاطبتثمويعقوبمتى

"اهيالهموقلتوبرتلماوس،ومرقس،الكنعانيسمعانلوقا،،حلفى

نهايةبعدتحللمأتى"الأخيراليومبأنتظنواولا،قعوركمغادروا

السئدةعلىللسلأملحم،بيتإلىعجلعلىتوجهواإنماالأزمنة

العالم"هذامنالخروجوشكعلىلأنهاالرلث،أمالطوباوية،مريم

إلىسينقلناالذيومنهنالا،إلىسنتوجهكيف31يقولونفأخذوا

111لم.ياكهنا
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الرسلإجتماعا.9

وكانت،وسطهمفينزلتسحابةتحملهارائعةبعرباتوإذا

تلكونقلتهم.الصاعقةتشفهاوالأرضوالسماء،بقوةتعصفالرياح

عليها،سلموا،مريممناقتربواوإذلحم،بيتإلىكلهمالسحابة

ويسلملهمتكريمابخورايحرقيوحناوكان،عظيمفرحعندهاوحدث

مريم،رأتهموعندماالبهيالمسيحإكليلرؤوسهمعلىوكان.عليهم

قائلة:،حبوراملأىوباركتهماللهوسبحت،سريرهافوقاستقامت

وكماأتيتمكما،لأراهالسماواتمنيأتيسوفرئيبأنالثقة)الدي

كيفيرويمنهمكلوبدأ.اايخصنيماعلمتمكيفليقولوا"أراكم

وصلوا،معجزاتوبأي،بمريميتعفقماالقدسالروحلهكشف

ولدالذيلا!،للحزنتستسلميلاالعذراء،الطوباوية"أيتهاوقالوا

تدخلينوسوفعظيح!بمجدالعالمهذاخارجإلىيرافقكسوفمنك

سمعتوقديدها،مريمالعذراءفبسطت.(1سيدتهوتكونينالمجدبيت

واؤمن،وإلهيرئييا،ا)اعبدكقاثلة.،الربوحثتالأمور،هذه

ولم،الغبيالشعبذلكألعوبةمنيتجعللملأنك،وقدرتكبعظمتك

يقولونكانواعندمابهالقيامعليهمأنيعلنونكانوامايتفمونتدعهم

خادمتكصلواتسمعتلكنكالعار"إلىبجسدييدفعونسوفانهم

باسمكيليقلذاتشاء.ماوتستطيعقديرأنتمنيااياتك،وآظهرت

سوفولذا.امينالدهور.دهرإلىجداعظيمةوقدرتك،التسبيح

11الآممكلنسبحني

السماءآياتأ..

للتلاميذقالتعندها.آمينالتلاميذ.قال،رسالتهاأنهتوعندما

11الصليبإشارةوجوهكمعلىوارسمواوصقوا،البخورا-صقوا
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تآالرعدكصوتيسمعبصوتإذالهم،قالتهمافعلواوعندما

عذوبتها.توصفأنيمكنلابخوررائحةوانتشرتالسماء،من

إلىيهبطونعددهائحصىأنيمكنلاالتيوالقواتبالملائكةوإذا

أحاطواوقد،ويقولونوالتلاميذمريمالعذراءكانتحيثالمنزل

سكانرأىوإذ.(1الصباؤوتالرلثهو،قدوسقذوس،،"قدوسبهم:

فقد!عظيمةاياتلهموظهرتالذعر،تمفكهمالأمورهذهلحمبيت

.الإنسانابنصوتبينهاوئشمع،وتهبطتصعدالسماءجيوشكانت

في،والكهنةللحاكموروىلحم،بيتسكانمنكبيرعددأتىعندها

الموضعفيطرأتالتيالآياتمذيعين،وسمعوهرأوهمأكل،أورشليم

مريم.الطوباويةفيهكانتالذي

المغبوطةعلىالسلام110

مغادرين،كثيرونمضىالأمور،هذهأورشليمسكانسمععندما

وفتحت.مريمالطوباويةتصنعهاكانتالتيالمعجزاتليروا،عائلتهم

وأتتورعود،وصواعق،الملائكةجيوشمنهاوخرجت،السماوات

السماء،منالنجوموسقطتندى،الأرضوروتالسماءمنسحابة

سكانبعضوكان.مريمللطوباويةسجدتوالقمر،الشمسوكما

مريم.الطوباويةفيهكانتالذيالمنزلنحوعيونهميحو"لونلحمبيت

السماء؟نحوأيديهمرافعين،باحترامبهايحيطونالتلاميذوكان

ويوحنابطرسوكانقدميها؟وميخائيلرأسهايبردجبراثيلوالملاك

المياهلنوافيرالذيمثلريحوعصف،مريمدموعبثيابهمايمسحان

المغبوطة،أيتها،عليك"السلام:يقولكانوكل،المنزلذلكمنيخرج

ولمومجدها،بتسابيحهاهكذايحتفلونوكانوا"!منكالمولودومغبوط

أتىوإذا.منهايخرجكانالذيالباهرالنوربسببرؤيتهاممكنةتكن
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جداروعلىالبابعتبةعلىرأسهووضعالموضعذلكإلىمامريض

كان"،بيوترأفيلأجليصلي،مريمالطوباوية"أيتها:وصرخ،المنزل

عندماإنماتره؟لممريمأنرغمعلىالفور،علىمعافىنفسهيجد

منينجونوكانواوتباركهع!،يدهاتبسطكانت،صوتهمتسمعكانت

وبعضهمالفور.علىوشفوااوعميانصئمبكثم،هناكوكان.عاهاتهم

كلمنفنجوا،شربوهبماءومزجوهالمنزلسورمنتراباأخذوا

يعانونها.كانواالتيالأمراض

البلدانكلىمنأ.أ

أحدمنماأنحدإلىواياتمعجزاتمريمالطوباويةوصنعت

وما.عظمتههيكلمنهاوجعلمنهاو"لدالذيالربئ،إلاروايتها،يمكنه

رغمهم.علىيسبحونهاكانوالحمبيتسكانأن،وأعجبأعظمهو

ومنالإسكندربةمنروما،من،البلدانكلمننسوةإليهاتأتيوكانت

لها،ويصمجدنهدايالمريميقذمنكنوأمراءملوكبناتكذلكمصر"

نأيرجونهاكن،رحيلهنولدى.منهاورولدالذيبالمسيحويعترفن

التيبالشهاداتباودهنفيليؤمنوا،وقوىكتباوتمنحهنتباركهن

سيقدمنها.

الشياطينطرد.13

خاولواحدعليها،يسيطرانشيطانانيعذبهاكانامرأةوأتت

التي،الإسكندريةملكابنةترافقهاوكانت،الليلخلالوالاخرالنهار،

شفاعتهاملتمستين،مريمأمامفسجدتاقروحا؟مكسوةكانت

أشفقتوقدأجلهما،منمريموصلتتشفيهما.أنإليهاومتوشلتين

فيبمرضمصابةأخرىمصريةوأتتالفور.علىفشفيتاعليهما،
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وأتتاللهوسبحت،أجلهامنمريمصلتأنمافشفيتالأحشاء،

الطوباويةفبسطتمنه،لتنجومريمورجت،شيطانيمسنبهاامرأة

عنابتعدربي،،المسيحيسوعباسم11تقولوهيعليهايدهاالعذراء

خرجتالفوروعلىشكلاا،بايإقلاقهاإلىتعدولاالنفسهذه

نخشىإنناأمريميا،وبيننالينكالذيا)ماوقالتمنهاالشياط!

امامالصمودنستطيعولا،ابنكفيهبسودمكانكلمنالاقتراب

طردتنابصلواتك،،وأنت،الهاويةعمقإلى،بقدرته،أقصانالقدرفاقه

وبختهاعندها.(1كثيرةأخرىنفوسومنالنفسرهذهمنأمس

إليهاولحثالبحربأعماقولاذتالفورعلىفهربت،مريمالطوباوية

منصفتوبعدماأسد،رأسهمرقالذيمصر،ملكلسوفري!،ابن

الحاضرين.كلاللهوسئحالف!رر،علىرأسهشفييدهالاسطةأجله

1.Uمرضىنجاة

واستعلموا،لحمبلتإلىتوجهواالأموربهذهكترناسىعلموإذ

لاوالتلاميذالبابيقرعونكانواولما،مريمالطوباويةكانتأين

أيتها،علينا"اشفقيقائلين،بقوةيصرخونأخذوا،يفتحون

وسمعت."استجابةدونمنطلباتناتدعيولاواشفنا،مريمالطوباوية

ربي"يا.وقالت،المنزلداخلمنأجلهممنوصلت،أصواتهممريم

استمغ،النييصبحأنشاءالذي،سيديأنت.المسيحيسوعهـإلهي

منبكلهمالذيالإيمانتدعولا،إليكأتواللذينإكراماصوتيإلى

قؤةالمنزلمنانبعثتعندها.(1بنجدتهمتكزمبل،مكأفأةدون

ألفيننحوعددهموكان،الامهمكلمنالمرضىكلونجا،عظيمة

وثمانين
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والكهنةالقضاةغضب15.

عندها.لحمبيتأرضكلفياليومذلكفيعظيمةتسابيحوقامت

لهمصنعتماذاشفواالذينالناسوأورشليملحمبيتقضاةسأل

الرواية،تلكقيلتوحينالامهمكلمننجواوكيف،مريمالطوباوية

العظيمالتكريمبانذهالي،ورأوا،المعبد،كهنةبينعظيمةدهشةحدثت

وارتعشوا،عيونهموأظلمت.المؤمنينوفرحللمسيحيؤدىكأنالذي

يقولونماإن"بالتأكيدوقالوا:،عظيمبغضبوشعروا،وارتجفوا

."عظيماضطرابموضوعلناويقذم،الاهتماممنالكثيبرلنايسؤغ

هثا11:الكهنةلهمقاللحم،بيتإلىأورشليممنكثريهودمضىوإذ

.1(المدينةمنمريمواطردوا،المسيحتلأميذعلىأقبضوا

والشمسأورشليممنخطوةألفنحوعلىاليهودأصبحوحين

يستطيعواولم،أقدامهمتوقفتفقد؟عظيمةمعجزةتجفت،المغيبعند

الحاكم،إلىالكهنةوتوخه.أعقابهمعلىوعادوالحمبيتإلىالذهاب

الأمور"هذه.يصيحونوهمفأكثر،أكثرغضباومملوثببنلكضطربين

نأورجوه."هذهمريمتصنعهمابسبباليهوديهلكوسوف،عظيمة

"لن:وقال،سمعهمعندماالحاكمدهشةوزادت.لحمبيتمنيطردها

باسمواستحلفوهصخبهمضاعفواعندها011كيدبالتذلكأفعل

طيباريوسإلىبكنشيفسوف،ذلكتفعللمإذا".قائلينالامبراطور

الذيالمنزلنحوتجفعواوقداليهودمنكبيرعددومضىقيصر."

يريدونوكانوامفتوحا،البابوكان،مريمالطوباويةفيهكانت

السماءأبوابلأن،الاقترابيستطيعونيكونوالملكنهم!الدخول

مريم.منزلمدخلعنديفيضعظيمبهاءوكان،مفتوحةكانت
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0 1fأورشليمإلىبالروحالإنتقال

ثلاثينمعوإياهمالزعماءأحدذهب،وتهديداتهمصخبهموبسبب

هناإلىوقودوالحم،بيتإلى"هئا:وقالكثر،ومشاةفارسألف

لكنالجنود؟معأورشليممنالزعيمخرجعندها0"والتلاميذمربج!

أورشليممنيصلزعيمأإن"ها:المسيحلتلاميذقالالقدسالروح

شيئا،تخشواولا،معكمواصطحبوهامريمخذواغفير؟جيشمع

ضدأحميكموسوفالفضاء،عبرسحابةعلىسأحملكملأنني

عندها."معكمالرفيقدرةلأنإيذاءكم،يستطيعأحدمنومطا!ع،

سريرها،فيمريمالطوباويةحاملين،المنزلوغادرواالتلاميذنهض

لمالذين،أعدانهمراسفوقومروا،يحملهمالقدسالروحوكان

إلىتوخهوا،أورشليمإلىالتلاميذوصلوحين.رؤيتهميستطيعوا

الله.وتسبيحبالصلاةمنشغلينهناكولبثوا،مريممنزل

أحدايجدوالم17.

أبواب"لنغلق:قالوا،لحمبيتإلىالفرسانأتىوعندما

سكانكلعلى،الغضبملؤهمفقبضواأحدا،فيهيجدواولم."المنزل

وأكدتم،أورشليمفيوالكهنةالحاكمإلىأتشم"لقدوقالوا:،لحمبيت

حمدهاعنيكفونيكونواولممريمقربكانواالمسيحتلاميذأنلهم

نإوقلتممنها،ويهبطالسماءإلىيصعدكانالملائكةمنجمعاوأن

أنفسكمعنودافعوامعنا،تعالوا؟الانهمأين.إليكمبلغتتراتيلهم

إلىوعادوامعهمإذأومضوا."شيئانجدلالأنناتشاوون،كما

إن":الكهنةفقاللحم."بيتفيأحدايروالم"إنهموقالوا:،الحاكم

لهموقال.،(ترونهملئلاأنظاركمأمامسحرامارسواالمسيحتلاميذ

وأغلقواعليهمفاقبضوا،ماموضعفيوجدتموهمإذا11:ا!اكلم
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نحويهبطونالملائكةأورشليمسكانرأى،أيامخمسةوبعد.(1الأبواب

أورشليمفيتملكهكانتالذيالمنزلمنويخرجونمريمالطوباوية

قاثلين:،يصلونوأخذوا،الجيرانوهرع،صهيونجبلعلى

ونارحطب18.

نأنرجوك،الربهوالذي،المسيحأئميا،مريمالقديسةأيتها11

وشفي،كثيرةمعجزاتوتمت."الخلاصلننال،بابنكلناتتشفعي

حلوعندما،عظيمفزعأورشليمسكانوانتاب.كثيرونمرضى

الضجيجوهذاالصخبهذا"لموقالوا:،بالجيرانأمسكواالنهار،

أتتمريمأنالجيرانفروى5"أمسئطلقونهكنتمالذيالصياحوهذا

يقتربمريضكلوأنوالبشر،الملأئكةتسابيحترافقهامنزلهاإلى

الحاكم،إلىاليهودتوخهعندها.مصابهمنالفورعلىيشفىمنها

بسببأورشليمفيعظيماقلقأثمةأنلكنؤكدإننا11له:وقالوا

منأفعلأنيمكنني"ماذا:الحاكمفأجاب.لهمقيلماورووا(1،مريم

فقال.(1هيحيثالمنزلونحرقونارا،حطبالنخذ11فقالوا:؟،1أجلكم

وإذعظيح!،حشذكمااليهود،واجتمع.مناسباترونهماإفعلوا11لهم:

الطوباويةفيهكانتالذيالموضعإلىتوخهواوحطبا،ناراأخذوا

كانواماإلىبعيدمنينظرونورفامهالحاكموكانلإحرامه؟مرلم

يفعلون.

الهاكمإيهان91.

منخارجةعظيمةنارظهرتالمنزلأبوابإلىوصلواوعندما

يهودوهلك،يحترقيقتربكانمنوكلقربها،ملائكةوكان،الباب

علىالذعرواستولىبذعر،الآخرونوأضيب،الساعةتلكفيكثر
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يا"حقا،السماء:نحويديهباسطاعاليبصوتفصاح.أيضاالحاكم

أعبدهوسوف،رؤيتهفينرغبإننا"اللهابنهومنكؤلدمنإن،مريم

باسمامنوابينهممنوكثيروناليهود،بينعظيمخلافونشب0(1دوما

لهم:وقال،والكهنةأورشليمسكانالحاكمجمععندها.المسيحيسوع

السماءمننزلالذيالمسيحصلبتملقدالشرير،الشعبا)أيها

سوفالشر"وارتكبتم،الحقإلىالإنصاترفضتملقدليفتدينا"

منكم،واحداولست،بالمسيحفاؤمناأناأما.جهنملعذاباتتسفمون

وهذا.رداعتكمبسببعليكمطيباريوسالملكغضبيثقلا!وأخشى

تفترواولا،مريمالطوباويةهذهمنزلمنأحديقتربلالكم:أقولهما

011عليها

قسماناليهود030

وكان،كالباسمهوكان،الرئيسيينالأحبارأحدنهضعندها

عيب،البلامريموبالطوباويةالمسيحبيسوعيؤمنونالذينمنواحدا

خارجإلىإسرائيلأبنأءقادمناللهباسم"إساعيهم:للحاكموقال

ابنكانإذاالمقذسة،الشريعةكتبإلىاستنادايقولواوأنمصر،

أنكمأعلم.الاخرونكمااواللهابنكمانبي،كمابينكمهوهذامريم

الحاكمنهضعندهاوالأنبياء."الآباءبكتبتعترفونوأنكمتقرأون

يؤمنونكانواالذينوحث،الآخرينالناسفوقعالمكانإلىوصعد

كثريهودفانفصل.جانبفيالوقوفعلىوابنها،،اللهوبابنبمريم

قسمين.الحشدوانقسم،الآخرينعن

اللهابنبأنه"نؤمنفقالوا.؟(1بالمسيحتؤمنون"هل:الحاكموقال

كتبنا،فيبهائمبشئرالمسيحوأنه،المخلوقاتكلسيدينالذيالوحيد

ا)مادا.الاخرونوصاح01(سيفتديناوالذيالشعوبتنتظرهالذي
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المكتوبةوالأمورالتقليدلأن،المسيحليسأنهنحن،،نعلمإننا.،تقولون

الحقيقيالمعنىتفهمونلا"إنكم:المؤمنونفرذ0(1بعدتتح!لمحياله

تعلمونألا.عندكممجهولوالتقليدتدل،ماذاعلىتعلمونولا،للكتب

بأنشيتابنهأوصى،الموتمشارفعلىكانعندماادم،أباناأن

الأرضإلىونقلهالكنوزكهفخارجإلىجسدهبحملذريتهيأمر

المسيح.بوساطةسيتئمسلالتهخلاصأنيعلمكانلأنه،المقذسة

الهداياهيالكنوزكهففيالموجودةوالبخورالمز،الذهب11.وقال

اللهلأن،الملوكأبناءهمالذينالمجوسبيدلحمبيتإلىستحملالتي

،بمعجزاتألوهتهويظهر،العالمهذاإلىسيأتيالمسيحبأنوعد

الرفيقدميإن11:النبيوقالللبشر."متجلياصهيونمنويخرج

الأمرأنوتعلمون"،أورشليمفيالزيتونجبلعلىتستقرانسوف

فأجاب.روايتهاتطول،كثيرةأخرىأموراكالبوقال0(1هكذاجرى

الذيإبراهيمأبينامناللهلدنأعظمهذاالمسيحبأن"أتظناليهود:

"نعلم.المؤمنونوأجاب؟،(اللهمعتكلموالذيالسماواتلهفتحت

فيإبراهيميتكو!أنقبلادمخلقمريممنولدالذيأنيقيناونعرف

عنهوقالإبراهيممعهتكلمالذيوهوالمخلوقككلقبللأنه،أمهبطن

.11الأممكلتنتظرهأسبوعاستينبعدسيأتيمسيحاإندانيال

المصالهةذبيحة3.ا

إسحق،منأعظمبهتؤمنونالذيالمسيحهذا"هلاليهود:وأجاب

؟(1والأرضالسماواتبهاغتبطتطاهراقربانااللهأمامكانالذي

انهولو،ذبيحةإسحقيقذمبأنيسمحلمالله"إن:المؤمنونفقال

مقذمأقرباناكانالمسيحلكنوحيد؟قربانسوىكانالم،بهصحي

اللهصالحتذبيحةقذم،الصليبعلىوبارتفاعه"المخلوقاتكللأجل
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أبناءشفيكماالخطاياكلمنأنقذوابهيؤمنونالذينإنالبشر-مع

التيالفولاذحئةإلىينظرونكانواعندما،الحياتلسعةمنإسرائيل

منزلةأرفعالمسيحبأن"أتظناليهود:وقال011برفعهاموسىاللهأمر

الملائكةملياوعاين،مفتوحةالسماءأبوابرأىالذي،يعقوبمن

يعقوب"إن.المؤمنونفأجابالخلأص؟ااسفموهابطينصاعدين

عظيمةمعجزاتإنهم.المسيحصورةهمراهالذيوالسلوالملأئكة

يتضزعونالذينيدعلىتتخ!أعظمأياتإنما،بذهولالعقولتصيب

.11قاسيةوقلوبكمعميأنلكنكم؟بعيونكمتروهاأنوتستطيعون،باسمه

صعدالذيإيليأ،منمرتبةأعلىالمسيحهذابأنا)اتظناليهود.وقال

المؤمنون:فقال؟(1الأرضوعلىالسماءفيالذيكلوراىالسمأءإلى

والقمر،الشمسحيثالسماءتلكإلىصعد،ملاكنقلهوقدإيليا،إن11

ميتاكانالذيوموسىإيليامعطابورجبلعلىبتجليه،المسيحلكن

الأحياءإليهيدعوأنيستطيعكانأنهطالما،قدرتهكلأظهروفسد

هذابأن"أتظناليهود:وقال.ااأوامرهإطاعةعليهموأن،والأموات

إسرائيل،أبناءمصرمنأنقذالذي،موسىمنمنزلةأعلىالمسيح

المؤمنون:فقال؟"وجيشهفرعونابتيعفيماالبحرعبرممرالهموفتح

المسيح،جسداتخذتوقدالاعيوهةإن،والجهلةالحمقىالقوما)أيها

منذمرسومةكانتتحققهاالتيوالمعجزاتالأمورهذهكلصنعت

إطاعته،علىمرغمةكانتالتيالشياطينطردالمسيحإنالأزل

اليابسة،علىكماالبحرعلىيمشيبطرسسمعانكانوعندما

يدهالمسيحإذاكبسطسيغمر،كانولحظةشريرةفكرةعليهاستولت

صوتهإلىوتنصت،المخلوقاتكليأمرإنهالذعر.منوخفصه،نحوه

بيهىمنأربعينعلىالحاكمقبضعندها(1لهخاضعةوهيبذعر،

فزعا.الآخروروامتلأ،بالسياطبجلدهموأمر،اليهود
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الهاكمإبن6شفا3.أ

بألممصاباكانالذي،أبنائهأحدالحاكمأخذ،الليلحلوحين

،البابقرعوإذ،مريمالعذراءمسكنإلىومضىالاحشاء،فيعظيم

إذهبي)1:لهافقال،مريميخدمنكناللواتيالعذارىإحدىاستقبلته

بماتخبرالعذراءوذهبت."المدينةحاكمإننيمريمللطوباويةوقولي

السلام".وقال،باكياودخل.وإدخالهلهالباببفتحمريمفأمرت،قال

المخفص!المسيحوهومنكولدبالذياؤمنإننياللهأميا،عليك

أهليكلاجلمنايضاوصليوباركيني،النور،أئميا،يديكأبسطي

إليهمبيسرأعودأنوامنحينيشر،كلمنلئحفظوا،رومافيالذين

العذراء،الطوباويةوكانت.بمرارةيبكيوكان11ثانيةرؤيتهملأستطيع

يديها،بسطتثم،حولهاكانواالذينالتلاميذكماتصفياوقفتوقد

هو،إنما.بالجلوسوأمرته،ابنهوباركت،الحاكمنحواستدارتوقد

يا،عليكم"السلام.وقالالتلاميذ،قدميعندارتمى،أمامهاانحنىاذ

العالملتبشثروا،المخلوقاتكلبيناختاركمالذينانتم،اللهأصفياء

ملؤهوخرج،ابنهشفيالفوروعلىالتلاميذ،باركهعندها.اابأسره

إليهافوصل،رومامدينةإلىوتوجهحالا،،حصانهوامتطى.الفرح

الطوباويةرأىماكللهمروى،عليهموسلمأهلهوجدوإذ،بأمان

وبولس،بطرستالأميذكانوهناك.تقولهسمعهاماوكل،تصنعهمريم

فيتمتالتيالمعجزاتوبكلسمعوهبماخطيافأعلموهما،الرسولين

مريم.الطوباويةبشفاعةالأخرىالمدنوفي،روما

مرمنقل33.

مريم،خذوا"هتا:للتلاميذ:القدسالروحقال،الجمعةوصباح

التيالدربمنوادخلوا،أورشليمإلىواحملوهاعيب،البلاالعذراء
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يتصلكهوفثلأثةهناكجتسماني"يدعىالذيالواديإلىتقود

هناكضعوا!رمليموضع،الشرقجهةومنبالاخر،الواحد

ماالتلاميذفعلعندها."أكلمكمأنإلىقربهاوصقوا،مريمالطوباوية

منلواحدوقالواتجفعوا،اليهود،رآهموعندما.مريمونقلوابهأمروا

معهم،)،إذهب:خجولطبعصاحبوكانجافيا،اسمهكان،بينهم

يحملونالتيالمحفةأضرب،الواديمنقريبينيصبحونوعندما

فيونحرقهاونار،حطبمعنتبعكسوف؟الواديفيوأوقعها

أعلىبأنهميعتقدواأنهؤلاءالسحرصانعويستطيعولن،الوادي

التلاميذ،معوانطلقجافياوأطاعهم."أورشليمسكانمنشأنا

لكنبالمحفة،ليمسكيدهجافيامد،الواديقربأضحواوعندما

لبثاأنهمابحيث،معصميهلهوقطعحديديبسيفضربهمالأكا

ويبكي،التاوميذإلىيتوشلجافياأخذعندها.بالمحفةملتصقين

المسيحيسوعتلاميذياعليئ،"أشفقوا:الأرضإلىووجهه،وقال

أردتالتيمريمالعذراءإلى"تضرعوقالوا:به،فترأفواالمخفص!"

.(1الواديإلىودفعهامحفتهاتحطيم

جافياشفا،34.

.(1عليئأشفقي،الخلاصأئميا،ملكتي"يا:ويقوليصرخوأخذ

فيوضعهماوأعادفأخذهما"،معصميهإليهأعد)1.لبطرسفقالت

هاتانلتعد،أمهوبصلواتالناصرييسوع"باسم.يقولوهومكانهما

فيها،كانتاالتيالحالإلىفأرجعتاألم"!دونمنمكانهماإلىاليدان

لكلواعلنإمص)1قائلا:،يابسةعصاأعطاهعندها.ألمبأييشعرولم

إذا،وجهلهمضعفهمهوماوأرهم،اللهقدرةالعصا،بهذهاليهود،

منافعوأيلكاللهصنعهمالهمواعرض،وحكمتهاللهبقدرةقورنا
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البشر،منصادرةغيرعقيدتناأنسيسمعونكالذينكلليعلم،أعطاك

فيعزفون،والأرضالسماءسيديدعلىالسماء،منإليناأرسلتبل

يستطيعونولاسيهلكهم،الذيالإثمعنكماالسيثةأفكارهمعن

.11المسيحتلاميذوضدمريمالطوباويةضدأضمروهماتحقيق

الشفا،عصا35.

بلغوعندمااليهود،إلىعادالعصا،تناولوإذ،وصلىجافياوامن

سبحعندها.ثانيةتخضزبالعصافإذا،بعصاهقرعه،المدينةباب

فقال."هارونقضيبمنشأناأعلىالعصا"هذه.وقالاللهجافيا

تلأميذإن؟تفعلوماذا؟الأحمقأيها،لكجرىماذا)1اليهود:

جافيافمضى،أعمىهناكوكان؟(1معهمكنتفلم،خدعوكالمصلوب

لتفتح،المصلوبالله"باسم:وقالعينيهمنالعصاوأدنى،جوارهإلى

كلوفي.اللهالحاضرونسثحعندهاالنظر.الأعمىفاستعاد"؟عيناك

هذاكانما،عاهةصاحبأومامريضمنعصاهيدنيكانمرة

كثيرور،وآمنجدا،دهشوا،ذلكاليهودرأىوعندمأ.يشفىالأخير

ئثبتالأموروهذهالسماء،مناتيةالقوةهذها)حقا،له.يقولونوهم

فاثقا.غضبهموكان،حيرةمملوئينالكهنةوكان.اااللهقدرة

الكهففيمريم36.

وضعواكهفا،هنأكفوجدوا،الوادياشفلإلىنزلواالتلاميذلكن

ولم،القدسالروحإياهأعطاهمالذيللأمرتبعا،مريمالطوباويةفيه

يقولالقدسبالروحإذاالغد،ومساء.الربتسبيحعنيكفوا

العذراءإلىجبرائيلالملاكنزل،السادسالشمسيومفي11للتلاميذ.

يوموفيمنها،سيولدالعالممخلصبأنلهاوتنئأعليها،وسلم

http://kotob.has.it



لمنحولةالرف!ا65

الإسلأميةاطهتدينمكتبة

سكانأتىأيضاالشمسيوموفيلحم،بيتفيولدتأيضاالشمس

ا!الرلثاباسمالآتيا"مبارك:قائلين،المسيحلاستقبالبسعفأورشليم

والأرضيةالسماويةالمخلوقاتمعسيأتيأيضاالشمسيوموفي

."عيبالبلاأمهنفسالعالمهذاخارجإلىليرافقتسابيحه،مرتلة

عظيمة.بتعزيةالتلاميذوأحسن

الطوباويةداع3709

الطوباويةأموحنة،الجسد،أمبحواء،إذاهكذا،كانواوعندما

قلنقتلنها،وبعدما،إليهايأتين،المعمدانيوحناأموأليصابات،،مريم

لتكوني،اختاركالذياللهمبارك،ابنتي"ياأمها:حئة،وقالت.هنمن

مسبقاأنكأعلمكنت،أحشائيفيالتكونبداتأنفما.مجدهمحل

كما،أحشاثكفيسينزلوالأرضالسماءإلهوأن،ومختارةمباركة

مريمالطوباويةوسفمت،اللهيسئحنكنوكفهن."الكتبفيقيل

الآباءأرىلأننيعنها،)،ابتعدن:بطرسلهنقالثم.بفرحعليهم

لهعموبإسحو،،إبراه!م،نوح،سام،ش!ت،بادموإذا".قادمثن

سحابةعلىيصلونوالقذيسينوالأنبياءالآخرينوالاباء،وداوود

عنيعئرونوهمعليهاويسلمون،مريمالطوباويةمنويقتربون

عنالأنبياءوعزفساومهم،عليهمفرذت،طوباويةويدعونهاتسبيحها

كماأخنوخوأتى.عظيمبفرحلذلكوأحشتعنها،أعلنوهبماأنفسهم

عرباتفيلاشينرتنا،المسيحيسوعينتظرونوكانوا،وموسىإيليا

.والأرضالسماءبيننارمن

المسيحوصول38.

يحصىأنيمكنلا،ملائكةيقودهاعربةعشرةباثنتيوإذا
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بإنسانيته،ربنا،،المسيحوظهر،عظيمببهاءالانتباهاسترعت،عددهم

مريم،العذراءمنواقترب،والقواتالسيرافيماتحولها،عربةتقفه

المعظمة،مريم"يا:لمريمالربقالعندها.أمامهانحنتالمخلوقاتوكل

ماوانظري"إنهضي،:وقال."ربياهنا،"أنا:فقالت."كلهالكونفي

تأمكهماالعيونتستطيعلاونورامجداورأتفنهضت.(1أبيأعطاني

يدكضع،وإلهيرتي"يا:قالت،سجدتوإذ.يوصفاأنيمكنولا

يدهمريموأخذتوباركها،،عليهاووضعهايدهبسطعندها.(1علي

هذهأمامأنحني"إنني:وقالت،وبكتعينيهاعلىووضعتهاوقئلتها،

وأسبحك،،وأحمدك،فيهماماوكلوالأرضالسماءخلقتالتياليد

الناسوعلىعليالعزيزةكذلكالساعةهذهفيأهلا،رأيتنيلأنك

:فأجاب."إليكخذنيرئي"يا:إذاكوقالت."أمامكالواقفين

الملائكة،وسيخدمك،القيامةيومحتىبجسدكالجنةفي"ستكونين

.(1الكمالأبيمساكنفي،الملكوتفيستشغالطاهرةروحكلكن

الذيالعالمأجلمنصليالنور،أم"يا:لمريموقالواالتلاميذواقترب

."منهستخرجين

مرممصلأة93.

يسوعوسئديوإلهيرئي"يا:تبكيوهيمريمالطوباويةفأجابت

واحدةألوهةوبفعلالروحومعونةالآببمشيئة،الذيأنت،المسيح

ناأرجوك"يحتويانهماوكلوالأرضالسماءخلقت،واحدةومشيئة

من،المعموديةوأبناءخذامكأجلمنأوجههاالتيالصلاةإلىتستمع

يجتمعونالذينتقئل.نعمتكوامنحهم،الخطأةأجلومنالأبرارأجل

فيإليكيبتهلونوالذين،باسميتقدماتيقزبونالذين،باسمك

كلمنيخلصونبحيثتصزفالامهم؟وفيرغباتهمفي،صلواتهم
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التيالشرورعنهموحول،إيمانهمفيبهأملواماوينالونأحزانهم

أولادهم؟وضاعفثرواتهمزد،أمراضهمإشف؟إليهمتوجيههايراد

فرحأخيراوامنحهمالعالمهذافيبهيباشرونماكلفيساعدهم

زدمكرا؟المليءالشيطان،عدؤهمعنهمأبعد.ملكوتكفيالمشاركة

والرحوم؟الحليم،والصالحالوديعالراعيقطيعفيواحصهمقوتهم

ويطلبيصليمنكلرجاء،الأخرىوفيالحياةهذهفيحقق،

الراسخأنت،بذلكوعدتكما،مساعدتكولتحمهم،باسميمعونتك

الدهور.كلفيالمجدباسمكيليقوالذيالرحمةالوافر،مواعيدكفي

-"آمين

نورمنوجه4..

لنلصلاتك،وتبعامني؟تطلبينما"أمنحكالرلث:لهاوقال

أمين.:الفرحملؤهاأجابتالمخلوقاتوكل.(1ورحمتينعمتيأحرمهم

وكذلكوكهح!،"،الوقتحلقد"هاوالتلاميذ:لبطرسالربقالعندها

البخوروألقوا،عالبصوتويمخدونهاللهيسئحونكانوا،الملائكة

الطوباويةوجهوكان.كثيرةدموعأذارفين،والورعالاحتراممنبكثير

الرفيوبسطكهم،باركتهميديها،بسطتوإذبهيئ،بنوريشغمريم

وبدا.الآبخزائنإلىحملتالتيالطاهرةنفسهاوأخذالمقذسة،يده

منأتبصوتوإذامثلها،العالميعرفلمكماعذبةورائحةنوز

أنتمباركة"مريمالسعيدةايتها،عليكالسلام"قائلا:السماء،

عينيه،بطرسوأغمضيده،التلميذيوحناوبسطالنساء."بينومكرمة

الملائكةيواكبه،الأبديملكوتهإلىرئناوصعد،رجليهبولسومد

فيهكانالذيالكهفمدخلعندحجراووضعوا.التسابيحووسط

عظيمانوراالقدسالروحونشر.صلاةفيحولهولبثواجسدها،
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بينهممافييتلامحواأنيستطيعونيكونوالمأنهمبحيث،غطاهم

عظيمبفوزعيبالبلاالعذراءوحملت.رؤيتهميمكنهكانأحدمنوما

نار.عرباتعلىالجنةإلى

أخيراتوما4.ا

الموضعإلىعادواحدوكلالحاضرينكلسحابةرفعتعندها

فيأيامثلاثةلبثواالذينالتلاميذ،سوىيبقولممنه،رحلالذي

مجتمعينكانواوعندماالأناشيد.ترتيلدومايسمعونوكانوا،صلاة

جسدوكان،سحابةعلىيصلالتلاميذ،أحد،بتوماإذا،هكذا

يتوقفوا،أنبهمفصاح،الملائكةأكتافعلىمحمولامريمالطوباوية

يواظبونكانواالذينرفاقهمعأصبحوعندما.بركتهاعلىليحصل

حضورمنمنعكمنأخانا،يا"توما،:بطرسلهقال،الصلاةعلى

تمتالتيالمعجزاتمنالوافرالعددورؤيةيسوعالربئأمموت

اللهخدمة"إىتوما:فأجاب."بركتهامنحرمتولقدإليها؟بالنسبة

كانماليكشفالقدسالروحلأن،معكمأكونأنمنمنعتنيالتي

غولوديوس،أعمدكنتوعندماالمسيحبنعمةأكرزكنتعندما،يحدث

هذافيفقالوا(1نجالانجسدهاهوأينليوقولوا.الملكأختإبن

منلأتمكنبركتهاوأتلفىأراهاأنأيضاأريد11.وأجاب."الكهف

مماحذبىعلىدائما"أنتالتلاميذ:فأجاب."تقولونماحقيقةتأكيد

اثاروأراكاليقينمنحكأنإلىالرلثقيامةزمناحترزتكما،نقول

!(1وإلهيرئي"ياصحت:عندها،جنبهفيوالحربةيديهفيالمسامير

لتوماالهزام410

القبرأرىحتىأرتاحولنتوما،أنني"تعلمونتوما:أجابإذاك
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بغضببطرسنهضعندها."اؤمنلاوإلا،،مريمجسدفيهدفنالذي

ولم،الكهفودخلواالحجر،رفععلىالتلاميذوساعدهوسرعبما

لقد"وقالوا:،فائقةدهشةلهمسببالذيالأمر،شيئافيهيجدوا

.،(يشاؤونمابهليصنعواالجسدخطفوااليهودإنونقولتغئبنا

علىالهندمنوصلتفعندما،إخوتيياتحزنوا،"لاتوما:فأجاب

وكانالملالكة،منكبيرعدديرافقهالمقذسالجسدرأيت،سحابة

تباركنيأن،عظيمةبصيحات،وطلبتالسماء،فيبفوزمعهميصعد

.1(الحزامهذافأعطتني،مريمالطوباوية

الموتى9الرسلإياب43.

باببصخروأغلقوابورعاللهسئحواالتلامدذ،رآهوعندما

الزيتون،جبلإلىكلهموصعدوا،الصلاةإلىوانصرفوا،الكهف

اخرجتنالقدوإلهنا،رئنايا،المسيحيسوع"ياوقالوا:هناكوتوقفوا

الطوباويةيدعلىوباركتنا،عظمتكوأربتنا،العالمهذاصعوباتمن

سوفبأنكووعدتنا،الزائلالعالمهذامنئرفعأنقبلمريمالعذراء

الشياطينوفوقالعظاعةوفوقالصلفوقالسيرعلىالقدرةتعطينا

يوممقعداعشراثنيعلىسنجلسإننالناوقلتمكرا،المملوعة

".بمباركتناالانتكزمعشر؟الاثنيإسرائيلأسباطلنحاكم،الدينونة

فييعطم،منهمكلوبدأ،البركةوتلفواالرلث،أمامسجدواعندها

يقول:إليهميصلبصوتوإذا.مريمبالطوباويةيتعفقماكلنشيد

سحاباتتحملهاعرباتظهرتوإذاك(1،موضعهإلىمنكمكل"ليعد

إلىالأمواتوأعيدمنهارحلالتيالمدينةإلىمنهمكلاوأعادت

قبورهم.
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عظيممجد44.

ومعه،المسيحيسوعالربأتى،الجنةإلىمريمحملتوعندما

،الأرضفيهيالجنةأسسلأن؟السماويةالأرواحمنحشد

كانوعندماالسماء.يبلغ،أربعةأنهارمنهتجريالذي،وسورها

الجنة.حتىبالصعودللماءالربيسمحلم،الأرضعلىالطوفان

ورأت،فنهضت."إليهرفعتالذيالمجد"تأفلي:مريمللطوباويةوقال

ايليا،بأخنوخ،وإذاتأفله،تستطيعالإنسانعينتكنلمعظيمامجدا

وسجدوا،أتواقدوالمختارينالآخرينوالآباءالأنبياء،وكل،موسى

إلى"أنظري:لمريمالرلثقالعندها.وابتعدوا،مريموالطوباويةللرلث

رفعتوإذ0(1بهاوعدتهموالتيللقدئسينأعددتهاالتيالخيرات

البهئة،الشهداءأكاليلورأت،وساطعةجميلةمساكنرأت،عينيها

لاروالحمنهاتنبعثوكانت،وعطرةرائعةأشجارنحوعينيهاوأدارت

وصفها.يحسنأنأحديستطيع

الإلهيالمنزل450

مريم،للطوباويةوأعطاهاالأشجارتلكمنثماراالربوتناول

وعايني"إذهبيلها:وقال،واللذيذةالجميلةتلكالجنةثمارمنلتأكل

الثالثة،وفي،والثانيةالأولىالسماءورأت،فصعدت.،،السماواتأعلى

عظيمة،أياقيورأت،الأرضيالمقامذلكفوقمشثداالإلهيالمنزلرأت

لامدهشةأموراالسماواتفيأنجزأنهعلىالخالقاللهوسبحت

بالتوقفالشمسالرلثوأمر.يفهمهاألىولايصفهاأنللإنسانيمكن

فيالربوكان،الجنةنحومتحؤلوجوههاوأحدالسماء،أبوابعلى

كانحيثالنوركنوزمريمالطوباويةورأت.الشمسفوقنارعربة

بها.الشبيهةالأموروكلوالرعد،الصاعقة،الندىالمطر،،البرد،الثلج
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قذوسقذوسى،قذوس،:قائلة،الأجنحباسطة،الملائكةجيوشورأت

بابمنهاولكلعشر،الاثنيالنوراسوارورأت،الصباووتالربئ

مكتوبةوكانت،السماويةللأورشليماتالعظيمالبابورأت،وحارس

منذالأنبياءوكلداوود،،يعقوب،إسحق،إبراهيمالأبرارأسماءعليها

.آدم

الأبوابزإجتيا.64

وعظمواالملالكةانحنى،الأولالبابمنمريمالطوباويةدخلتوإذ

وإذ،صلواتهمالكاروبيملهاقذماخرابابمندخلتوإذ،تسابيحها

اجتازتوحين.صلواتهمالساروفيملهاقذم،الثالثالبابمندخلت

الباباجتازتوحين؟الملائكةمنربواتلهاسجدت،الرابعالباب

الباباجتازتوحينوالرعد"الصاعقةلهاسجدت،الخامس

الصباؤوت؟الربقماوسقذوس،،قدوسالملأئكة:صاح،السادس

وليكنالنساء،بينالممدوحةأنتمعك،الرلثليكنلك!والمجدالسلام

مدحها،السابعةالسماءاجتازتوحين."منكولدالذيممدوحا

وحين،والندىالمطرلهاسجد،الثامنةالسماءاجتازتوحينالنور؟

الآخرون"والملائكةوميخائيلجبرائيللهاسجدالتاسعةاجتازت

سجدتالكواكبوكلوالنجوموالقمر،الشمسالعاشر،البابوعند

التلاميذ،نفوسمدحتهاعشرالحاديالبابمندخلتوحينلها"

رأتعشر،الثانيالبابمندخلتوإذلها"وسجدتوالأبرارالأنبياء

أمامفانحنت،عظيمنوربهويحيطساطععرشعلىجالساإبنها

أورشليمنحوعينيهاحو-لتوعندما.القدسوالروحوالإبنالابجاول

تكنولم،بذهولعقلهاأصيب،وجمالهاوقارهاورأت،السماوية

وأراهابيدهاالربوأمسك،تراهكانتماكلتفهمأنتستطيع
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كثيرةأشياءوأراهاالمقذسة،الكنيسةوكنوزالمحجوبةالسعادات

اللسانولاسماعها،الأذنولالمحها،تستطيعلاالعينأنبحيث

للمؤمنينتعطىسوفالأشياءوتلكفهمها،البشرعقلولاروايتها،

كلفيبهاويتمتعون،عظيمبحبورالأخيراليومفيسيأتونالذين

الرفي:لهافقال،المخلوقاتمحررإلىمريمالطوباويةأتتثمالدهور.

آمين.."الأزمنةكلفيصلىحيث،أخنوخمسكن"هنا

وظلمةبها،47.

كانواكثرابشراورأت،وجههامريمالطوباويةرفعتعندها

ترتيلويسمعبخور،رائحةتتصاعدوكانت،تحصىلاومظالايهتزون

الطوباويةوقالت.اللهويسئحالبهاءذلكيرىالجمعوكانأناشيد،

هنا؟1(يمكثونالذينالبشرهؤلاءهممن،وربيمعفمييا11:مريم

أفيإلىئشيرالنوروهذافيها،ويقيمونالأبرارمظاكهنا)1:فأجاب

ليتمتعواالأمواتبينمنيقومونالأخير،اليوموفي؟قربيهمتشريف

انقضاءلهيكونولنهذا،منأعظمفرحاويمتلكوا،الخيراتبهذه

.(1أجسادهمإلىنفوسهمتعودعندما

دخانمنهايخرج،جدامظلمة،أخرىمنطقةترىبالطوباويةوإذا

نارفيهاتشتعلوكانت،للكبريتالتيمثلكريهةرائحةوكذلك،عظيم

الطوباويةفقالت.يبكونوهمصيحاتيطلقونكثربشروفيها،عظيمة

والذينالظلماتفيالذينالقومهؤلاءهممن،وإلهيربي"يا:مريم

للخطأةالمفتوحةجهنممنطقةإنها11.وقالالنار؟(1اضطراممنيتا!فمون

تعودعندماالأخير،اليومحتىفيهايبقونوسوفلهح!،والمعدة

فائقا،وألماعظيمةعذاباتيعانونوسوف،اجسادهمإلىنفوسهم

دودكما،متواصلندئميعذبهموسوفآثامهح!،عنيكفروالملأنهم
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قد،وصايايعلىمتمردين،يكونونلأنهم،ينامولايموتلااكل

ألوهتي.ونكروانعمتياحتقروا

بفرحأحستالأبرار،تسابيحمريمالطوباويةسمعتوعندما

الحزن،عليهااستولى،للخطةمعداكانمارأتوعندماعظينم

طبيعةلأنأكبر،بلينويعاملهمالخطةعلىيشفقأنالرلثورجت

الجنةإلىوقادهابيدهاأمسكهاوعندها.بذلكفوعد،ضعيفةالإنسان

الأبرار.وكلالقذيسينكليرافقها،والبهثةالمقذسة

معجزات48.

كانواالذينالتلأميذومنمختلفةمدنمنموخهة،برسائلوإذا

ماإعلانلسؤالهمويوحنا،وبولس،بطرسإلىحملتروما،في

المتعفقةالمعجزاتأعلنتوبواسطتهم،مريمالطوباويةشأنفيعرفوه

تلكبعضهيوها.بالثقةجديرينكثرلأشخاصظهرتوأنها،بمريم

:المعجزات

عظيمةرياحتدفعهاوكانتمركبا،وتسعوناثنانالبحرفوقكان

ولمالفور،علىلهمفظهرت،مريمإلىالبخارةابتهلعندها؟والأمواج

ونجوا.المراكبمنأفييغرق

إلى،سرقتهميريدونكانوالصوصفاجأهم،مسافرونابتهل

أنهمبحيث؟كالصاعقةاللصوصوضربتلهمظهرتالتي،مريم

فرحهم،فيوكانوا،وامنينسالمينطريقهمالمسافرونوتابععموا،

الرفي.يسبحون

أمهفصاحت،يستقيذهبوقدبئر،فيوقعوحيدابنلأرملةكان

الفوروعلىإبني!"وخلصيأعينيني!مريمالقذيسة"أيتها:وقالت

يغرق.ولمابنها،وانتشلت،مريمالطوباويةلهاظهرت
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مالاالأطباءخطير،بمرضعاماعشرستةمنذمبتلىرجل،أعطى

قاثلأ:،وصلىالنارميبخورافألقى،يشفىأنيستطعولمكثيرا

واشفنيضعفيبعينيكأرمقي،المخلصأميا!مريمالقديسةأيتها11

ولمسته،،عليهيدهاووضعتله،ظهرتالفوروعلى.،(المرضهذامن

الطوباويةوشكر،اللهاسموسئح،الكنيسةوقصد،مرضهمنفشفي

مريم.

كلهم،يصرخونوكانوابشرا،مليئاعظيمامركباالبحرحطم

وقادتهم،لهمفظهرت"!المباركةالعذراءأيتها،علينا"أشفقيقاثلين:

ومعافين.سالميناليابسةإلى

سفر،فيكانتاامرأتينإلىكهف،منخارجا،عظيمتنينأتى

"أنقذينا!1(:صارختين،مريمإلىفتوجهتالافتراسهما؟نحوهماوتقدم

علىالتنينبيدهاوضربت،مريمالطوباويةلهماظهرتالفوروعلى

الله.تسئحاروهماالمرأتانومضتأدنيه،حتىرأسهفانشق،شدقه

كانوعندما،بضائعلشراءدرهمألفاستدانقدرجلكان

علىأصبحأنإلىبذلكيشعرأندونمنمالهكيسفقدسائرا،

تنبهثمومن،ويبكيشعرهوينتف،وجههيلطمفأخذ،عظيمةمسافة

فظهرتأعينيني.،1العذراء!الطوباويةأيتها11:فقال،مريمإلىللتوس!

علىفيهعثرموضعإلىوقادتهفتبعها،."تحزنولا"إتبعني:وقالتله

اللهمسئحا،أعمالهإلىومضى،عظيميفرحالتقطهالذي،مالهكيس

سئدتنا.وممخداالقدرةالكلي

ومواضعرومافيتمتالتيبالمعجزاتالتلاميذعلموعندما

التيالأموروكتبوا،فائقبحبوروشعروا،اللهسبحوا،أخرى

من345العامفيذلكوكانموتها،وبعدحياتهاخلالمربمصنعتها

يصللمأخرىمدنفيكثيرةمعجزاتأيضاوحدثتالإسكندر.عهد
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كثيرةكتبتستطيعلاكتبناها،وإذاعنهااستعلمناإذاخبرها:إلينا

تحتويها.أن

بذكراهاالإحتفال940

لأنناعام،كلمراتثلاثبذكراهاالاحتفال"نريدالتلاميذ:وقال

ستخفصيدهاعلىوأن،بفرحبعيدهايحتفلونالملائكةكلأننعلم

ميلادبعدالثانياليوم،ذكراهابإحياءللأحتفالإذاوحذدوا.(1الأرض

ولتحميالحصاد،ويتكاثرالأرضفيالمختبىءالجرادليهلكالرفي

عشرالخامساليوموحذدوا"بينهممافيحربتقعولاالملوكمريم

الحصاد،لتتلفوتأتيالأرضمنالحشراتتخرجلئلاأيارشهرمن

وعندما،اللهغاض!ثعليهمالذينالبشرتهلكالتيالمجاعةيجلبمما

اللهليخلصهم،ويبكونيصلونوهمالمقذسةالأمكنةمنالبشريدنو

منعشرالخامساليومفيالثالثالعيدخذدوأخيرا.الآفاتهذهمن

صنعتالذيواليوم،العالمهذامنخروجهايومهوالذي،آبشهر

الأشجار.ثمارفيهتنضجالذيوالوقتمعجزاتفيه

الكنيسة،إلىمساءبهيؤتىأن،للربقربانيقدمعندماورتبوا

التيالطقوسوضعنا"لقدوقالوا:،عليهيصلواأنالكهنةوعلى

نأضروريأيكونلئلا،القرابينيقدمواأنعمدواالذينعلىبموجبها

وقد،مريمالقذيسةبأمكولابك،يؤمنونلاللذينثانيةذلكيقال

كماإمنحنا،.يؤمنونللذينالخيراتهذه،جودكفي،أعددت

أعددتهاالتيوالخيراتالفرح،كلامكسمعناالذين،خاصتنا

تسمعولمعين،ترهالمالتيالخيراتهذهأعطنا؟وأحبائكلمختاريك

كلأجلمنصلواتناوتقئلعقل.يدركهاأنيستطيعولاأذن،بها

منواحديهلكبأنتسمجلاحولنا؟مجتمعاتراهالذيالقطيع
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مريمالطوباويةبشفاعةوأعنهم،حراستكتحتإقبلهم؟اعضائه

آمين.."القديسينكلوتوشلات

للتلاميذالمسيحظهور.ه.

الأمكنةفيوتضرعصلاةفيالقذيسونالتلاميذكانوفيما

كللأن"إغتبطوا،قاثلا:،لهميظهرالمسيحيسوعبرئناإذا،المقدسة

أبيكمأمامستتحفقورغبتكمالأبد،إلىلكمسيعطىستطلبونهما

،بالربيكرزالذي،يوحنا،أنا،مريمالطوباويةأرتنيوقد."السماوي

جدارتيعدميكنأيا،المسيحيسوعإياهاأراهاالتيالأمورتلككل

إلىوأضفهالكلامبهذااحتفظئني،"يالي:وقالت،الخطوةبهذه

وسوف،الفانيالعالمهذامنأخرجأنقبلكتبتهاالتيالكتب

فرحا،سيمتلئونسيرونهالذينوكل،يروهأنشكبلامنكيطلبون

بذلك.جديرةغيرأننيرغمعلىإسمي،كما،اللهاسمويسثحون

مصائبأزمنة.اه

يتعزضونسوف،الأخيرةالأزمنةفيالبشر،أنأعلمكإنني

يرتكبونهاالتيالخطاياكثرةبسبب،وهولومجاعة،وحرب،لمصائب

سوىمنهايحفظولن،كثيرةكوارثالأرضوستضرب"محبتهموقلة

كما،بالذاتنفسهيكرهوالذيالعالمفينفسهيحتقرالذيالإنسان

للمحبةوفقايتصزفالذي،اللهقربالتيالخيراتفييرغبالذي

غضبيرهبوالذيالخير،فعلعلىبشجاعةيعملالذي،والرحمة

.الأرضوعلىالسماءفيترىسوفكثيرةومعجزات.خالقه

وسوفالدهور،كلقبلالآبمنالمولودي،الأبد!الإبنيأتيعندها

لدىسيجدبأنهأظنولالحم،بيتإلىالأخيرةالأزمنةفييأتي

."العدلولاالإيمانالبشر
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ليكن،أمي"يالها:فقلتبنيإ""يا:مريمالطوباويةونادتني

إنني؟عيناكإليهتتحؤلمكانكلفيبركتكولتنتشرمعك،السلام

بحيثوتصزفي،آلامهمنالعالمخلصيوبشفاعتك؟بصلاتكامل

أدمتنقصاللهمحبةتدعيولا؟والحقالعدلطريقالبشريدخل

رحمةبفعلالبشرعدوعنهموليبعد،بيدهالربخلقهاالتيوذريته

.(1"أصن:مريمالطوباويةوأجابت."الرفي

عاما.51095

على،اللهأمالعذراء،خلالهاعاشتالتيالأعوامعددوكان

انقضت،الهيكلدخولهاحتىولادتهافمنذ،وخمسينتسعةالأرض

وحملت،الهيكلفيأشهروثلاثةعامأعشرأحدوبقيت؟أعوامثلاثة

وثلاثينثلاثةوأمضتأشهر،تسعةخلاليسوعالرلثأحشائهافي

صعودهوبعد!الأرضعلىيعيشكانعندمايسوعالربمععامأ

وخمسونتسعةذلكومجموععامأ،عشرأحدانقضىالسماء،إلى

أبدإلىنفوسناليخلصالحبيبابنهالدىبصلواتهانأملإننا.عاما

آمين..الابدين

اللهليشمل؟القصةهذهنسخنونة،خليلابن،يوسفالحقير

أمين.يسمعونها!أويقرأونهاسيكتبونها،الذينكلبرحمته
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ال!ليةانتقال!تالا

اللها"الكذداءالقدالللة

Mاا(،أناع5n)ميليتونإلىالمنسوب،النصهذا

القرننهايهفيليديهفيسرديةأسقف

اللاتينيةالتصحيحاتأشهرهوم.الثاني

إنهالمؤئف.هذامنأعلاهالمترجمللنص

غموضكلمنمهذباويبدومنه،أقصر

ولاقىم.الخامسالقرنفيوضعهرطقى،

كبيرا.شعبيال!اجا
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ألكافرلوسيوسا.

إلى،سرديةكنيسةأشقف،المسيحيسوعخادمميليتون،من

ماغالبا.وسلامتحيةلاوديسية،فيالقاطنينبالرفيالمكزمينالإخوة

وإيانالهكانتالذي،لوسيوسالمدعوشأنفيكتبتأننيتذكرت

فيالأمورمنالكثيرمكتبهفيأدرجالذيإنما،بالرسلعلاقات

عنومبتعداالشخصيةوأراءهتهؤرهيقوده،الرسلأعمالخصوص

الكثيرمقذماإنما،فضائلهمحيالصحيحةأموراقائلا،العدلطريق

يقولوالمماعلمواأنهممؤكدا،عقيدتهمموضوعفيلاعاذيبIمن

هذاعنديتوففولم.أقوالهمباعتبارهابغيضةمزاعموفثبتاأبدا،

شكلفي،اللهأئم،البكارةالدائمة،مريمالطوباويةانتقالفروىالحد،

أيضا.سماعهبلفقطكتابهقراعةلا،اللهكنيسةفيفنعبحيثكافر

خيرةطبيعة.أ

ونوجههببساطةنكتبهإننايوحنا"الرسولمنعلمناهماتساعيونني

فيبالاببلالهراطقة،ينشرهاالتيبالعقائدلا،مؤمنينأخوتكم،إلى

غيروالجوهرالامميوهةفيمثفثاالباقيبالأقنومالآب،فيبالإبن،الإبن

خترةواحدة،الإنسانفيطبيعتينبوجودنؤمنلاإننا"المنفصم

اللهخلقهاخئرة،واحدةطبيعةبوجودنؤمنبل،شريرةوواحدة

!سوعبنعمهوالمرفوع،الحئهبمكرالمرلكبالإثموأفسدهاالخئر،

المسيح.

بمريمالعناية30

حياةأجلمنالمصلوب،المسيحيسوعومخلصنارئناكانعندما

أمه،الصليبقربرأى،،الصليبخشبةعلىمعلقا،بأسرهالعالم
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الرسلمنوأكثرخاصةمحئةيحئهكانالذيالإنجيليويوحناواقفة

مسؤوليةفحفلهالجسد.عفيفبينهممنلبثوحدهلأنه،الآخرين

هوهاولها،أمك،هيهاله:قائلا،مريمالعذراءبالقديسةالعناية

إلىخصوصاموكلةاللهأئمالقديسةبقيت،الساعةتلكومنذ.ابنك

يأعلىالرسلاقترعوإذ.عاشتهالذيالوقتكلخلاليوحناعناية

قرب،أبويهامنزلفيبقيتلتعليمها،إليهايرحلواأنيجبأصقاع

الزيتون.جبل

الجنةمنسعفة4.

إلىالمسيحيسوعصعدبعدماوالعشرينالثانيالعاموفي

رؤيةإلىبالشوقملتهبة،مريمكانت،الموتعلىانتصروقدالسماء،

وتذرفمنزلهامنمنعزلمكانفييومذاتجالسة،ثانيةالمخفص

بكلماتونطقأمامهامثل،عظيمبنورمتاع!تي،بملاكفإذا،دموعا

الذيسلامتلقيالرفي،منالمباركةأنت،عليك"السلامقائلا:،السلام

نخيلبسعفةجئتإننيها؟أنبيائهبواسطةيعقوبإلىالسلامأرسل

تخطفينعندما،نعشكأماميحملونهاتدعينهموسوف،اللهجنةمن

ومعالعروشمعينتظركابنكلأن.أيامثلاثةبعدبجسدكالسماءإلى

السماء."قواتوكلالملائكة

رسلكلحولييجتمعأنمنك"أطلب:للملاكمريمقالتعندها

إلىبهميؤتىسوفالرسل"كل:الملاكلهافقال."المسيحيسوعرئي

عليتحلأن"أرجوك:مريموقالت."المسيحيسوعبقوةاليومهنا

فيهاتخرجالتيالساعةفيالجحيممنقوةايتهاجمنيلئلابركتك

قوة"إر:الملاكلهافقال."الظلماتأميرأرىولئلاجسديمننفسي

البركةيمنحكومرسله،عبدهأناالذيالربإن!تؤذيكلنالجحيم
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منالأمر؟الظلماتأميررؤيةعدمأهبكبأنليمسموحاليس؟الأبدية

دهرإلىقوتهتمتدوالذيالمقذسةأحشائكفيحملتهالذيسلطان

."اهرينالد

وكانت،عظيمنوربهيحيط،الكلماتهذهقالوقد،الملاكوابتعد

ثيابامريمارتدتعندهاباهر.ببهاءتلمعبهاجاءالتيالشعفة

إلىتوخهت،الملاكيدمنتلفتهاالتيبالسعفةأمسكتوإذ،جديدة

لاستقبالك،،رلثياأهلاأكنلم11:قائلة،تصفيوأخذت،الزيتونجبل

ياإذا،أسا"لكإلي:بهعهدتالذيبالكنزاحتفظتلقدبي؟رأفتلكنك

السماواتارتعدتوإذا.إيذائيمنالهجحيمقوةتتمكنألاالمجد،ملك

،بشريمخلوقيرتعدأنبالأحرىيجبفكم،أمامكيومكلوالملأئكة

أنت.جودكمنتلقاهماإلاخير،شيءيسكنهولاترابمنمكو!

،الكلماتهذهقالتوحين."الداهريندهزإلىدائماالمباركالإلهالرب

مسكنها.إلىعادت

يوحناإنتقال.ه

في،الربيومفيأفسسفييكرزالطوباوييوحناكانوفيما

أعينامامسحابةوخطفتهيقع،عظيمبزلزالإذا،الثالثةالساعة

الله.أم،مريمالعذراءكانتحيثالمنزلبابأمامإلىونقلتهالجميع

وقالت:الفرحعليهااستولى،القداسةالكلئةالعذراءرأتهحببن

معلمكالمسيحيسوعالرلثكلماتتتذكرأنيوحنا،إبنييا،"أرجوك

وقد،أيامثلاثةبعدالجسدهذاأغادرأنعليئ"إليكبيعهدالذي

هذهفيهتموتالذياليومالننتظر1:ويقولونيتداولوناليهودسمعت

الرسولنادتوعليه011"جسدهافنحرقالدخال،ذلكحملتالتيالمرأة

الثيابوأرته،منزلهامنعزلةالاكثرالمكانوأدخلتهيوحناالقديس
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،الملاكمنتلفتهاالتيالنوروسعفةلدفنهاتستخدمأنيجبالتي

مكانإلىتحملعندمانعشهاأمامالسعفةهذهتحملبأنوأوصته

دفنها.

الرسلإجتماع6.

أستطيع"كيف:القداسةالكلئةالعذراءيوحناالطوباويوأجاب

ورفاقيالمسيحيسوعرسلإخوتييأتلمإنجنازتكإعدادوحدي

115جسدكلتكريمالتبنتميرفي

التيالمواضعمنسحابةكلهمالرسلخطفت،اللهبأمر،وفجأة

كانتالذيالمنزلبابأمامإلىونقلوا،اللهبكلمةفيهايبشرونكانوا

قائلين:،الدهشةملؤهم،التحيةفتبادلوا،المخلصأئم،مريمفيهتسكن

الذي،بولسأيضاووصل؟"المكانهذافيكلناالربجمعنالم11

ورعنقاشنبدأوفيما.بالإنجيلالأممليبشراليهودبينالرفياختاره

ماسببلهمليكشفالرفي،إلىصلواتهأولاسيوجهمنلمعرفةبينهم

بولس:أجابأولا،يصليأنبولسمنيطلببطرسكانوفيماحدث،

عمادلتكوناختاركاللهأنطالماالواجبهذاأنتإليكيعودألا11

لستأنا،التبشير؟فيزملائككلعلىالتقدمحقولك،الكنيسة

ذلك،ومعلكم؟مساوبأننيالادعاءيمكننيولا،بينكمالأدنىسوى

0(1أناماأنااللهبنعمة

7.لقا،مرميم

مه!دلن،الربإلىصلوالهمإذاكلوجهونكهمالرسلوأخذ

يوحناالرسولإليهمأتى،أمينوقالوا:انتهواوعندما،بولسبتواضع

ربنا،أخ!،مريمكانتحيثالمنزلفدخلوا.الربمشيئةوأبلغهم
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!"والأرضالسماءصنعالذيالرلثمنمباركة"كوني:قائلينوحئوها

1(إالربمنالمختارونالإخوةأيها،معكمالسلام"ليكن:فقالت

سحابةخطفتهمنهمكلاأنلهافروواهنا؟"إلىأتيتم"كيفوساعيتهم:

فيلتعزيتيهنا،إلىبكمجاءالرلث"إن:فقالت.قربهاإلىونقلته

دونمنمعيكلكمتسهرواأنأرجوكم.سيصيبنيالذيالضيق

هذامنفيهاوأخرجالربفيهايأتيالتيالساعةحتىانقطاع

01(الجسد

يسوعوصول8.

وفي،اللهبتسبيحمنشغلينأيامثلاثةولبثواوعزوها،وجلسوا

ولم،المنزلفيكانواالذينكلعلىالنوماستولى،الثالثاليوم

كنعذارىوثلاثالرسلإلامستيقظا،يبقىأنأحديستطع

جمهورمعفجأةيصليسوعبالربئوإذا.القذيسةالعذراءمصاحبات

ويمخدونأناشيديرتلونالملائكةوكانباهر،وجلالالملأئكةمنعظيم

أيتها،اخترتكالتيأنت"تعالي،قائلا:المخفصتكلمعندها.الرفي

."الأبديةالحياةمقامأدخلي،جداالثمينةاللؤلؤة

ألروحتسلممرم9.

اسممباركا"ليكن:الربعابدةاالبلاطعلىمريمسجدتعندها

خادمتكاخترتبأنتكزمتالذيأنت،إلهييارفي،يا،مجدك

أننيتعلمالمجد.ملكياأذكرني،سر!ك!بسزإليوعهدتالمئضعة

تقبو.إليئبهعهدتالذيبالكنزواحتفظثقلبيكلمنأحببتك

يهاجمنيلئلا،الظلماتسلطانمنوخفصنيرب،يا،خادمتك

المخفص:فأجاب."حوليمنتأتيالمريعةالأرواحأرىولثلاالشيطان

نحويأتى،العالملخلاصأبيمنمرسلا،الصليبعلىعلقتعندما
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نأمنمتمكنغير،بالأقداممداسامغلوبا،تراجعلكنهالظلماتأمير

لقاعدةوفقا،ترينهوسوفرأيتهلقد.قلبهمنأثرأيفييجد

يستطيعلنلكنه،بموتكلهاتخضعينالتي،العامةالبشريالجنس

لحمايتك.معكوسأكونفيه،موجوداشيءفيكليسلأن،إيذاعك

-1(الجنةأفراحلأدخلكينتظركالسماويالجيشلأن،بسلامإذاتعالي

سريرها،فيورقدتالعذراءنهضت،الكلماتهذهالربقالوإذ

يأيعجزبحيثبهاءالرسلرأىعندها.اللهشاكرة،الروحوأسلمت

وسطوعالثلجبياضيفوقكانلأنهعنه،التعبيرعنبشريلسان

الفضئة.

الشرقنحوا..

الاخرون،الرسلكما،بطرسيا"إنهضقائلا:المخلضتئإذاك

الشرق،نحوالمدينةيمينإلىواحملوها،محبوبتي،مريمجسدوخذوا

إل!كم."آتىأنوتنتظرونفيهتضعونهاجديدا!مدفناهناكفتجدون

لرئيسمريمالقديسةأمهنفس،الكلماتهذهقالوقد،الربوسقم

ومضى،العبرانيينأمةوأميرالجنةحارسوهو،جبرائيلالملائكة

معالسماء،إلىثانيةالربوصعدمعه،جبرائيلالملائكةرئيس

الاخرين.الملائكة

زنبقزهرةا.ا

تبعاوغسلنهمريمجسدهناككناللواتيالثلاثالعذارىوأخذت

الجسدكانثيابها،منعزينهاوحين.الجنازاتفيالىعيوفةللعادة

منبتأئيرإلاتكنلملمسهعلىالقدرةأنحدإلىبنوريلمعالمقدس

ملابسألبسوحين.دنسكلمنومنزهاتماماطاهراكان؟اللهفضل
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الطوباويةوجهوكان.فشيئاشيئاالنورذلكاختفى،عاديةوأقمشة

رائعةرائحةينشروجسدها،الزنبقبزهرةشبيها،اللهأئممريم

بها.شبيهةإيجاديمكننالاوبحيثالعذوبة

النعلث!حملا.أ

بعضالبعضهموقالواالنعشفيالمقذسالجسدالرسلووضع

:لبطرسيوحناقالعندها؟"النعشأمامالسعفةيحمل"من:متوافقين

فأجاب."السعفةهذهحملتستحقالتبشير،فيتتقدمناالذي"أنت

الرفيقربوجدتوقدعفيفا،لبثالذيبينناالوحيد"أنت:بطرس

علىمعفقاكانعندما،ذلكوفوق.صدرهإلىنمتبحيثحظوة

المقذسالجسدوأسنذالشعفة"حملإذاعليك.بأمهأوصاك،الصليب

أحمله،جميعابينكمالأصغر"أنا:بولسوقال."المدفنحتىوالمكزم

فوقالنعشرافعا،بطرسأخذ،الصورةهذهعلىاتفقواوإذ.(1معك

بولسوكأنمصر"،منإسرائيلخرج"عندما:ويقوليرتل،رأسه

الأمامإلىيحملويوحناالمقذس،الجسدتثبيتفيبطرسيساعد

ورخيم.قويبصوتيرتلونالآخرونوالرسلالنور،سعفة

عظيمسحابةإكليلا.3

سحابؤإكليلالنعشعلىظهر..فقدتحصلجديدةبمعجزةوإذا

القمر.سطوعقربعادةتظهرالتيالعظيمةبالدائرةشبيه،عظيم

تدويوالأرضأناشيد،يرتل،السحاباتفيالملاثكةجيشوكان

ألفعشرخمسةنحووالشعبوخرجساحر.لحنبأصوات

جدا؟(1الرخيمةالأصواتهذههي"ما:يقولوكان،المدينةمنإنسان

جسدها،منللتوخرجت،يسوعأئم،مريم"إن:للآخرينأحدهموقال

http://kotob.has.it



77القداسةالكليةانتقالكتاب

http:// kotob. has. it

حنقا،أحدهمامتلأعندها."اللهمدائحقربهايرئلونيسوعورسل

الذيأمنعشيلقاهتكريمأي"أنظروا:وقالاليهود،كهنةأميروكان

نأ،النعشمنمقترباوأراد،إ(1الاضطرابمنالكثيرأمتكمفيبذر

بالنعش،ملتصقتينوبقيتاالمرفقمنذراعاهيبستالفوروعلى.يقلبه

"إنيرئلون:وهميتقذمونالرسلفيما،رهيبةالامايعانيوكان

."بالعمىالشعبضربواالسحابةفيكانواالذينالملائكة

القلبمنالالمحان140

الله،يحبهالذيأنت،بطرسيا،إليك"أتوشلقأثلا:يصرخوكان

قصوى.بعذاباتأشعرلأنني،الخطورةبهذهحاجةفيعنيتتخللا

آخرونوكانالقضاءمقزفيإليكتعزفتالتيالخادمةأنتذكر

حقيمن"ليسةبطرسفأجاب."وامتدحتكعنكدافعت،يتهمونك

حملتهالذيالمسيحيسوعبالربقلبككلمنامنتإذاإنماإنجادك،

بعدماعذراءلابثة،المقذسةأحشائهافيتحقيرهاأردتالتيالعذراء

لاالذينيخلص،العظيمةرحمتهفي،الذيهو،اللهيشفيك،ولدته

البشريالجنسعدو"إنه:اليهوديالكاهنوأجاب."ذلكيستحقون

التجديفعلىحملناومن،اللهبعظمةنعترفلئلاقلوبناأعمىمن

فقال0"أولادناوعلىعلينادمهليكن:نصرخونحنالمسيحعلى

نإالكفر.علىيصزونالذينالايؤذيلاالتجديف"هذا:بطرس

الكاهن:فأجاب.(1إليهيهتدونالذينعنممتنعةليستاللهرحمة

."أموتلئلاعليئأشفقإنما،تقولمابكلا)اؤمن

الكاهنشفاء.51

كلمنتؤمنكنت"إذا:للكاهنوقالالنعشبطرسأوقفعندها

"أؤمن"،قال:وحين."حرتينيداكفلتعد،المسيحيسوعبالرلثقلبك
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ولمصشلولتينلبثتاذراعاهلكنالفور،علىالنعشمنيداهتحزرت

باللهأؤمنوقل:،النعشوقبل"إقتهرب،:بطرسلهفقال.آلامهتتوقف

ليقالهمابكلوأؤمن،مريمحملتهالذيالمسيحيسوعاللهوبابن

عادماالفوروعلى،النعشوقئل،الكاهنفاقترب."اللهرسول،بطرس

ويشهدبورعويباركهاللهيسئحوأخذ.ذراعاهوشفيت،ألمبأيأحسن

بالدهشةالرسلأصيببحيث،المسيحليسوع،موسىكتببحسب

.الرباسممسبحينفرحا،يبكونوكانوالذلك

عميانإنقاذ.61

إلىوعديوحنا،أخينايديمنالشعفة"تسلم:بطرسلهوقال

يسوعبكلمةفبشئر،بالعمىمصاباعظيماجمعاستجدحيث،المدينة

فيستعيدون،يؤمنونالذينعيونعلىالسعفةهذهوضع،المسيح

الكاهنكلماتسمعواوحينعميانا."يلبثونيؤمنونلاومنالنظر،

بعدماالنظر،واستعادوا،المسيحيسوعبالرفيآمنوا،شفيالذي

ماتواقلبهمقساوةعلىأصرواوالذين.عيونهمعلىالسعفةوضعت

بماإياهمومخبراالشعفةمرجعا،الرسلإلىالكاهنوعاد.عميانا

.حدث

ببهاءيصليسوعا.7

الرلثحذدهالذييوشافاطوادي،مريمجسدحاملين،الرسلوبلغ

الضريح،بابعلىوجلسواوسدوه،جديدمدفنفيووضعوه.لهم

ئحصىلاجيشمعفجأةيصليسوعبالربوإذا.اللهأمرهمكما

."عليكم"السلام:للرسلوقال،عظيمببهاءالمتوهخينالملائكةمن

كمهمعندها."بكآمناالذيننحنرحمتكلتشملنا،رب"يافأجابوا:

تبعتموني،الذينأنتم،وعدتكمأبي،إلىأصعدأن"قبلقأئلا:الرفي

http://kotob.has.it



97القداسةالكلئةانتقالكتاب

علىجالسينتكونون،جلالهكرسيالإنسانابنيملكعندمابأنكم

أبيأمرإنعشر.الاثنيإسرائيلأسباطمحاكمين،عرشاعشراثني

نأتريدوننيفماذافيها؟لأسكنإسرائيلأسباطبينمنمريماختار

اخترتلقد،رلث"يا:الآخرونوالرسلبطرسفقال"حيالهانجإذاامعل

همالذيننحنواخترتنا،،مقامكفيهالتجعلعيبالبلاخادمتك

الآبمعشيءكلضبطتالدهور،كلقبل.بكلمتكلنكرز،عبيدك

لاقدرةكمامتساويةواحدةألوهةمعهمالكاللذينالقدسوالروح

علىانتصرتوقدالمجد،فيتملكمثلمالخدامكحقايبدو.متناهية

إلىفرحاملأىوتقودهاالموتمنمريمجسدتقيمأن،الموت

السماء.(1

مرمقيامةا.8

الملائكةرئيسوأمر."كلمتكمبحسب"لتكن:المخلصقالعندها

الملائكةرئيسرفعالفوروعلى.المقدسةمريمبنفسيأتيبأنميخائيل

يا"قومي،:الربوقال،الضريحيسدكانالذيالحجرجبرائيل

تعانيلن،بالإنسانبالاتصالبفسادتشعريلمالتيأنت!محبوبتي

وإذالرلث،وباركتمريمنهضتالفوروعلى."المدفنفيالجسدتلف

لكاؤديأنرب،يا،يمكنني"لا:قائلة،عبدته،قدميهعندسقطت

اسمك،ليكن.خادمتكبمنحهاتكزمتالتيبالخيراتتليقشكرأفعال

الدهور."كلفيمباركا،إسرائيلوإلهالعالممخفصيا

الرسليقبلالرب910

وقال.الجنةإلىليحملوهاالملائكةإلىالرببهاعهدقئلها،وإذ

"ليكنلهم:وقالقئلهماقتربوا،وعندما.ا،مني"إقتربوا:للرسل
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الرفيخطف،الكلماتهذهقالواذالدهر."انقضاءحتىمعكمالسلام

الطوباويةحاملينالملأئكةورافقهالسماء،إلىثانيةوصعدبسحابة

إلىكل،سحاباتبواسطةالرسلوأعيد.اللهجنةإلى،اللهأئم،مريم

رئناومستحين،الإلهيةبالعظمةمخبرينفيه،يكرزكانالذيالموضع

وحدةفيالقدسوالروحالآبمعويملكيحياالذيالمسيحيسوع

آمين..الداهريندهرإلى،نفسهالا!لوهيةجوهروفيكاملة
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ألتنكياص!د

ملكيضطهدالأولفي.قسمانللنص

النبى،أوثانعابدوهو،منسىأورشليم

بشيرا،الدخالالنبيمنبتحريضأشعيا

يحرنرالشيطانخشب.بمنتنمارويقطعه

بالروياعرفأشعيالان،منسىيدغاضبا

العالم.هذاعلىالشرسلطاننهايهمسبقا

ينتقلوفيها،الثانيالقسمتحتلالرقياهذه

مقام،السابعةالسماءإلىبالنشوىالنبي

ومجيئهالمسيحتأم!يستطيعهناك.الله

،يسوعالإنسانمظهرفيالأرضإلىالمقبل

القواتفيهيخضعالذيالمجيدصعودهحتى

العاصية.الملائكية

جااسئم-1

كاملانملكهلالكننا،باليونانيةالعملكتب

اعتبرأثيوبياففي،الكلاسيكيةبالأثيوبيةإلا

القديم.العهدمنجزءاطويلاردحارسمئا

علىنبذةسوىالأصليهاللغهفيمنهيبقلم

قديمة،لاتينيةترجمةمننبذتانوثمة.بردية

منبقيت.قبطيتينترجمتينمنونبذات

القديمةبالسلافيةترجمتانالثانيالقسم

فيالكتارااستخدمهاالأخيرةوباللاتينية.

عشرموالثالثعشرالثانيالقرنينمنعدةهرطوقيةلشيعمع
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مكتبةا

المنحولة

الإسلأميةطهتدين

والأولىم.عشروالرابععشرالفالثالقرنين

عرف.الشرقفيالبوغوميليهااعتمدتها

أوساطفيم.الرابعالقرنمنذالعمل

فيوتليعدة،هامشيةمسيحيةمجموعات

بيزنطياختصرهإذ"،"الرسميةالكنيسة

أشعيا،عيديومفياليوناني3للمينولوج

أيار.9الموافق

حوليتمحورشك،دونمنمسيحىالنص

أسلوبأنإلا.النبيلدىالالهيالمسيحعلم

الملوكاسفارأسلوبيشبهالأولالقسم

لأشعيانبوع!الثانيالقسمويظهروالاخبار،

النبيلكتابخلافاضتقه،لحلقةمخمئصة

الرسمي.

يعودالنصتأليفأنإلىتشيرقرائنثمة

عنالترجمةهذهم.الثانيالقرنإلى

الأثيوبية.

فيوانتشرتمالعاشرالقرنفيبلغاريافيبوغوميلالكاهنأشسهادينيةحركة-1

بئناليةتقولالفلاحيةالأوسا!فيخصوصأ،البيزنطيةوالإمبراطوريةالبلقانبلاد

والإفخارستئاالعمادوأسرارالرسميةالكنيسةترفض.وتعارضهماوالظلمةالنور

إلهعملمنالخلقترى.القديمبالعهدلابالإنجيلتشرفوالصور.والمعبد،والوناج

علىبصماتهاتركتأنهايبدو.الإضطهاداتأمامقرونخمسةصمدت.ظلمة

الوسطى.القروناوروبافيالغنوصيةالحركات

اليونانية.الكنيسةروزنامةاوسنكسار-2
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أشعياالنبيصعود

موتهنبيأشعياا.

يهوذا،ملكحزقيا،حكممنوالعشرينالسادسالعامفي

فيواستدعاهالوحيد!ابنهكانلأنه،منسىابنهالأخيرهذااستدعى

أشعيا،إبنياسوب،حضوروفي،النبي،عاموسإبن،أشعياحضور

العالم،هذااحكام؟نفسهالملكراهاالتيالحقكلماتإليهلينقل

وقواته؟سياداته،ملائكته،العالمهذاأميرعذابات،جهنمنارعذابات

الخامسالعامفينفسههورآهاالتي،بالمحبوبالإيمانوكلمات

تلك،المكتوبةالكلماتحزقياوسلمه.مرضهخلال،حكمهمنعشر

أشعيا،إياهااعطاهالتيالكتاباتوكذلكشبنا،الكاتبكتبهاالتي

ماحزقيالدنويضعوايكتبواأنأجلمنالأنبياء،كما،عاموسإبن

،العامهذاتدمير،الملائكةدينونةشأنفيالملكبيتفيأشعيارآه

في.وصعودهالمحبوبإضطهادتحوثهم،،خروجهمالقذيسين،لباس

وعهدالنبؤةهذهكلماتأشعيارأىحزقيا،حكممنالعشرينالعام

.ياسوبابنهإلىبها

قال،واقفأشعيا،إبنوياسوب،،أوامرهيعطيالملككانوفيما

"ليحي(:وحدهمنسىحضورفيذلكيقل)ولمحزقياللملكأشعيا

وليحيربي،محبوبليحي،العالمهذاإلىاسمهيرسللمالذيالرب

يبطلهاسوفالكلماتوهذهالأوامرهذهكلفيئ!ينطقالذيالروح

أنا.،أرحلسوفالجسد،عذابفي،يديهوبصنيع!منسىابنك
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سيفعلالأخيروهذا"منسىفيواجبهئتئمسوفمالكيرا1وصفائيل

عنيحولوسوف.تلميذيمنبدلا2بليارتلميذويصبح،مشيئتهكل

فيبلياروسيقيم؟واليهوديةأورشليمفيكثراناساالحقالإيمان

أنا.أنشرسوفالأخيرهذاوبيدي،منسى

ثيابه،ومزق،شديدةبقوةحزقيابكى،الكلامهذاسمععندما

له:قالأشعيالكن.الأرضإلىووجههوسقطرأسهعلىتراباوألقى

فيشيء0"فيذلكيفيدكولن،نهائيمنسىفيصمائيلغرض"ان

قالأشعيالكن.منسىابنهبقتلقلبهفيحزقيافكر،اليومذلك

تتحفق،لنقلبكوفكرةباطلا،غرضكجعلالمحبوب"انلحزقيا:

.(1المحبوب3ميراثأرثوسوفالنداء،هذاتلقيتأنا،لانني

منسىفسادأ.

بلحزقيا،أبيهأوامريتذكرولم،منسىحكم،حزقياموتبعد

خدمةعنمنسىوكف.بهوالتصقمنسىفيصمائيلوأقامنسيها؟

كانعماأبيهببيتوحاد.وقواتهوملائكته،الشيطانوخدم،أبيهرفي

ليخدمبقلبهمنسىوحاد.للرفيوخدمةحكمةتعبيرحزقياعينيفي

اسمهمنبليار،هو،العالمهذاقوةهوالذيالفساد،ملاكلأنبليار:

فييقؤيهوكان،منسىشأنفييغتبطالأخيرهذاكان4.متانبكوس

أحيانايماثلوحواء!أدموخطيئةبالوثنيةاليهوديةالتقاليدتربطه،اللهيعارضملأك-1

يبدو.السامياللهمتجاهلأالأوحد،الإلهنفسهيعلنالذي،الخالقاللهالغنوصيةفي

قمرانكتاباتفيمعروف.رسوخأأقلحقيقتهشيطانوهوبمالكيرا،هنامتماثلأ

الشر.ملكأي"،رشا-"ميلكيباسم

11!فسادومعناه،اليهوديةالتوراةفيالمعروفبليعاللاسمكتابيتعبير-2

يتنبأأشعياالصليبخشبةعلىالمسيحموتيمثلالمنشاربخشبأشعياموت-3

السابعة.السماءلروياأهلهولذااوموتهحياتهفيبالمسيج

"الاضطراب"خالقومعناهامكمبكوس"،11صيغةفيلاحقأيردالشيطانيالاسمهذا-4

http://kotob.has.it



58أشعياص!عود

أورلثمليم.فيينتشركانالأخيرهذالأنالفساد،وفيالجحود

الرنى،البغاء،،الكهانة،العرافات،المؤذيةالزقىالسحر،ويتكاثر

طوبيايدعلىبشيرا،يدعلى،منسىيدعلىالأبرارإضطهاد

وبقية.الناظر\صادوقيدوعلىأناتوتيوحنايدعلى،الكنعاني

."وإسرائيليهوذاملوك"سفرفيمكتوبةهيها،الوقائع

الأنبياءشهادة3.

فييمارسالفسادرأىحين،عاموسإبنأشعيا،انوالحال

فيوأقامأورشليمإلىانكفأ،وبذخهالشيطانوخدمة،أورشليم

علىأقامعندهاكثير.فسادكانأيضاهناكإنما.يهوذالحمبيت

أناني2،ميخاوالنبيقفر.موضعفيلحم،بيتمنانكفأوقد،الجبل

كانواكثرمؤمنونكماأشعيا،إلنوياسوب،حبفوق،يوئيل،الشيخ

كانوا.الجبلعلىوأقامواانكفأواالسماء،إلىبالصعوديؤمنون

لكنهمشيئا،يحملونيكونوالمأنبياء؟وكانواكيسا،كفهميرتدون

ولم.إسرائيلضلالبسببعظيمحدادفيكهموكانوا،عراةكانوا

فوقمنيجنونهاالصحراءمنأعشاباإلاشيئا،يأكلونيكونوا

أشعيا.النبيمعمنهايتغذونكانوايطبخوها،أنوبعد؟الجبال

عامين.خلالالتلالوفيالجبالفيولبثوا

حقيقيونوأنبياءدجالونأنبيا،4.

اسمهالسامرةفيرجلكانالصحراء،فيكانواوفيماذلك،بعد

كانالذي-،الدخالالنبيكنانيإبن-صدمياعائلةمن،بشيرا

المنزلية"الأدوات"ناظراليونانيالنصفي-1

وأسا.سوريامعلتحالفهلامهلأنهآساالملكسجنهالذي،الأرجحعلىحنانيالنبي-2

واقعيغيرالسرديجعلمماحزقيا،منقرنينقبلملك
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أخاكانالذي-،كنانيإبن-صدقياانوالحال.لحم\بيتفيمسكنه

بعلانبياءسيدإسرائيلملكآحابأيامفيكان،بشيرالوالد

أهانهبنفسهوميخايملا.إبنميخا،النبيصفعالذيوهو؟الأربعمئة

وكانا.الدجالالنبيصدميامع،السجنفيطرحميخا،وهو،،أحاب

احاب.إبنأحزيا،مع

وقد،والسامرةأحزيايلعنجلعاد،فيتسبةمن،إيلياالنبيوكان

السامرةوبأن،المرضسريرعلىسيموتبأنهأحزياشأنفيتنئأ

ذلك،سمعواوعندما.الرفيأنبياءقتلتلأنهاشلمنصر،ليديستسفم

وسيدهماخاب،بنأحزيامعكانواالذينالدخالون،الأنبياءأقنع

ملك،أحزيا-،صدمياأخاكاننفسههو-إفراييمجبلمن2،جمرياس

ميخا.وقتلوا،عامورة

أشعياضدبشيرا.ه

نفسه،هولأنهمعه،كانواالذينوالأنبياءأشعيامقامبشيراوعرف

يتنئأوكأنبمنسىارتبطوقد.لحمبيتمنطقةفييسكنكانبشصيرا،

منكانهوإنما،أورشليمفيكثرقومبهوتعلق،أورشليمفيبالكذب

واقتاد3السامرةعلىاستولىعندماشلمنصئر،جاءوعندما.السامرة

الميديينمناطقنحونفاهاالتي4والنصفالتسعةالأسباطالأسرإلى

أيامفيأورشليمإلىوجاءفهرب،فتئابشيراكانغوزان،وانهار

كانلأنه،السامرةطريق،أبيهطريقفييسرولميهوذا،ملكحزقيا

حزقيا.يخشى

.الجنوبمملكةإلىوالفسادالوثنيةتحو!يمثلبشيراإنتقال-1

الدجالين.الأنبياءرأسعلىصدميامحلحلأنهيبدو-2

722العاقيننحوالسامرةعلىشلمنصراستولى-3 - VYTم.ق.

الأول.الجلاءأسبا!هي،اليهوديالتقليدفي-4
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فيفسادبكلماتيتلفظحزقيا،أيامفيضبط،أنهوالحال

وأقنع.لحمبيتمنطقةإلىفهربحزقيا!خداموشكاه،أورشليم

"انقائلا:معهكانواالذينوالأنبياءأشعيابشيراوشكا.1000011

تكتسح،سوفيهوذاومدنأورشليمبأنيتنئأونمعهوالذينأشعيا

أيها،أنتوبأنكالأسر؟إلىسيذهبونوبنيامينيهوذاأبناءوبأن

أنهموالحال.حديدمنوأغلالقفصفيسترحل،الملكالسيد

شروكلامهم،وبنيامينويهوذاإسرائيلويكرهون،بالكذبيتنئأون

النبيمنأكثرأرىإنني!اقال:بنفسهوأشعيا.وإسرائيليهوذاحيال

أشعيالكن01ويحياالرفييرىإنسانمنما11قال:موسىلأن.!اموسى

نبيئأنهإذاإعلم،الملكأيهايا.احياننيوهاالربئ،رأيتأنا،01قال:

وأورشليميهوذاأمراءونعت"سادوم"،أورشليمدعافقددخال،

01(والأنبياءأشعيا،منسىأمام،طويلاوشكا.عامورةا.با"نتمعب

وبنيامين،يهوذاأمراءقلبوفيمنسىقلبفيبلياروأقام

كثيرا،الملكبشيراكلماتأعجبتفقد،الملكومستشاريالخصيان

أشعيا.علىيقبضوأرسل

أشعيارؤيا6.

والكشفالرؤيابسببأشعيا،علىعظيمغضبفيكانبليارلأن

منالمحبوبمجيءعنكشفاشعياولأنصضائيل،بهفضحالذي

به-يتبذلأنيجبالذيالشكلكما،نزولهتحوكه،،السابعةالسماء

يعانيهأنيجبالذيالاضطهادعنأيضاوكشف؟إنسانشكل

مجيء،إسرائيلأبناءإياهايكئدهأنيجبالتيوالالام،المحبوب

سيصلبالسبتقبلأنهأيضاوكشف؟وتعليمهعشرالإثنيتلاميذه

فبهم.المقطع-1
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وأنقبر؟فيسيدفنالمحبوبوأن"مجرمينرجلينمع،الخشبعلى

سيكونونحراساوأنمنه؟سيحنقونمعهكانواالذينعشرالإثني

الكنيسة\ملاكنزولعنأيضاوكشفالقبر؟يحرسونموجودين

وأنالأخيرةالأيامفيسيناديالذيهو-السماواتفيالموجود

سوفالقذيسين،الملائكةرئيس،وميخائيل2القدسالروحملاك

جالسا،سيخرج،بنفسهالمحبوبوأنالثالثاليومفيالقبريفتحان

الأممكلسيعقمونوأنهمعشر؟الإثنيتلاميذهويرسلأكتافهما،على

بصليبه،سيؤمنونالذينكلوأن،المحبوبقيامةشأنفيلغةكلمن

يخلصون؟سوفأتى،حيثمن،السابعةالسماءإلىبصعودهكما

وأن،القدسبالروحينطقونسوفبهسيؤمنونالذينمنكثيرينوأن

.الأيامتلكفيستحصلكثيرةوآياتعلامات

الكنيسةفسادأشعيا:نبوءة7.

الرسلنبوءةعنتلاميذهيتخلى،دنوهعندثم،"ومنأشعيا:يقول

3انقساماتوستكون،وطهارتهمحئهم،إيمانهمعنكماعشر،الإثني

الذينسيكونونكثرا،الأيامتلكوفي.دنؤهوعندمجيئهعندكثيرة

وسيكون.الحكمةمنمجردونأنهمرغمعلى،الأحمالسيحئون

رعاياهم،سيضطهدونالذينوالرعاةالجائرين4الكهنةمنكثيرون

لتكوينيسوعقيامةبأهميةربمامرتهنهناوجودهالسماويةالمختارينجصاعةممتل-1

المسيحيةالسابقينالأبرار"كنيسةلم2

القدسللروحهنامشابه-2

بولسذكرهاعلىأتىإنماالأناجيلمنغائبة،يسوعإلىضسوبةعبارةإلىتلميح-3

91(-)11الكورنثيينإلىالأولىرسالتهفيضمنا

لأحدهماكاهنأعشراثنيمنمجمعيديرهاكانالمتنصرةاليهوديةالأولىالكنانس-4

لعبالانبياءاذعاءيحاربونكانواالقدامىوالرعاةوالكهنةاقرانهعلىالتقذمحق

الجماعةفيمركزيدور
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كثيرونوناس.قديسينبرعاةتحظىلنلأنها،جشعةهذهوستكون

الذهب؟يحثونالذينبثياباالطاهرةثيابهممجدسيقايضون

هذامجدوأصدقاءأشخاصمراعاةمنكثيرالأيامتلكفيوسيكون

باطلمجدومنالنفامينمن،المغتابينمنكثيرونوسيكون.العالم

الرفيدنؤعند

،الأيامتلكفي،يكونولنكبير،عددعنسينكفىءالقدس"والروح

هناآخرأوواحدإلا-صحيحةأشياءيقولونأناسولاكثرأنبياء

الذهبوخ!ثالباطلالمجد،الفسق،الضلالروحبسببوذلك-،وهناك

سيقتبلونه.الذينوفيالمحبوبخدامسيدعونالذينفيسيكونالذي

بينهم"مافيوالكهنةللرعاةعظيمكرهوسطهمفي"وسيكون

هوماسيقولفكل،الأخيرةالأيامفيعظيمحسدسيكون،وبالفعل

تقدموني،الذينالأنبياءنبوءةيهملونوسوف.عينيهفيفستحب

قلوبهم.بتجشؤاتلينطقواسيبطلونهاأيضاورؤاي

الدجالالمسيحأشعيا:نبوءة8.

العالم.نهايةأيامهيتلك،ابنيياسوبوياحزقياياإذا،،الآن"

الذي،العالمهذاملك،العظيمالأميرهو،بليار،سينزلتتئم،أنوبعد

رجل،مظهرفيجلدهمنوسينزل،وجودهمنذالأخيرهذاعلىسيطر

يضطهدوسوف"العالمهذاملكأيضاهوالذي2،أمهقاتلجائر،ملك

عشرالإثنيفأحدعشر،الإثناالمحبوبرسلسيغرسهاالتيالنبتة

3.يديهبينيسفمسوف

السماويةالثيابلتلقيمدئسأيكونأنيحبلاالذي،العالمهذامومنوضعيةرمز-ا

مجددا.الحينيردنفي!المتجسد"بليار.هوالأخرديىالخصمنيردنإلىإحالة-2

بطرسقتلإلىإشارة-3
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العالمهذاقواتوكل،الملكهذامظهرفيسيأتيالأمير"هذا

الشمسستشرقولكلمته.بهسيأمرماكلفيوستطيعهمعهستأتي

منالسادسةالساعةفيالقمرأيضايظهروسوف،الليلخلال

ويتكلميتصرفسوفيشاء:ماكلالعالمفييصنعوسوفالنهار.

فيالناسوكلأحد.ا"يكنلموقبليالرلث،أنا11:وسيقول،المحبوبمثل

هو"اهذاقاثلين:ويخدمونهقرابينلهويقدمون،يصدقونهسوفالعالم

متضامنينيكونونسوفالذينومعظماخر-"منليسوخارجهالردث،

فيمعجزاتهقوةستكون.إثرهفييحو!لهمسوف\،المحبوبلاستقبال

كلفيالخاصوجههأمامصورتهيرفعوسوف،منطقةوكلمدينةكل

وعشرينوسبعةأشهروسبعة،أعوامثلاثةيسيطروسوفالمدر.

2.يوما

الذيرأواقديكونونالذينالكثروالقذيسينالمؤمنين"وبين

أشعيا،أنا،رأيت)بعدماالمسيحالرلثيسوعصلب،الذي،يرجونه

سيكونون،قفةبه،امنواقديكونونالذينوبين(،وارتفعصالبالذي

قفرإلىقفرمنهاربين،خدامهسيلبثونالذي،الأيامتلكفي

.المحبوبمجيءومنتظرين

مع،الرلثسيأتي،يوماوثلاثينواثنينوثلاثمئة3ألفأأبعد"إنما

السماءبمجد،السابعةالسماءمنالقذيسين،جيوشومعملائكته

وسيمنح.جيوشهكما،جهنمنارإلىبلياريقودوسوف،السابعة

فيماالعالمهذافيبورعسالكينالجسدفييجدهممنالسلام

بليارلعنواقديكونونمنكما،بالارتباكالشمستكتسيسوف

المسيحية.الجماعةإلىجداقديمةإشارة-1

ثلاثةلنحوسيطرةالأخرويالخصمإلىينسحبالعالمنهايةبرؤياالخاصالتقليد-2

،العامونصفأعوام

الترجمة.موضوعالنصإلىأعيدتالكلمة-3
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بثيابهمالرفي،معيأتونفسوفالقذيسون،أما.الإيمانلأجل،وملوكه

منالربمعيأتونسوف؟السابعةالسماءفيفوق\،الموضوعة

سيوجدونومن؟العالمفيويكونونينزلونسوف،مكسوةأرواحهم

وسوف،القديسينثيابفي،القديسينمعيثبتهمسوفالجسد،في

سوفذلك،وبعد.العالمهذافيسهروايكونونمنالرلثيخدم

العالم.فيجسدهميتركوسوف،العلويةثيابهمفييتبد!لون،

وهذهالسماءهذهبغضبالمحبوبصوتيوبخسوفعندها،)1

ملاكوالأشجار،الصحراء،المدن،التلال،الجبالكما،الأرض

فيجهارأوتصزفبليارفيهظهرمكانوكلالقمر،وملاكالشمس

والدينونة،القيامة،الأيامتلكفي،وسطهمفيوستكون"العالمهذا

كأنهموسيكونون،الكفرةكلويهلكنارامنهالمحبوبيصعدوسوف

ئخلقوا.لم

ها،الربرؤياوبقية2.بابلرؤيافيمكتوبةالرؤياكلمات"وبقية

علنا.بهتنبأتالذيالسفرفيابلكتوب،كلاميفيأمثالامكتوبةهي

فيهيقولالذيالمقطعفيمكتوبهوها3،ال!ثئيولإلىالمحبوبونزول

فيالمزامير،فيمكتوبةالأمورهذهوكل.!"سيفهمابنيإن"هاالرلث:

كوريكلماتوفي،ابنهسليمانأمثالوفييسى،بنداوودأمثال

التيالمزاميربقيةفيكما،أصافكلماتفي،الإسرائيلي!ايتان

وفي،مكتوبإسمفيهايوجدلاالتيتلكفي،الروحملاكبهاأوصى

عوبديا،،ناحوم،يوئيل،ميخا،هوشعالنبيأبي،عاموسكلمات

الأبرارمعالأرضعلىللمسيححكمايفترضالمقطعهذا.السياويةأجسادهمأي-1

الا!لفية"3!العقيدةخلاصةوهوالعالمنهايةقبل

41-13أشعيا.-2

الجحيم-3
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الصديقيوسفكلماتفيملأخي،،زكريا،صفنيا،حخايحبفوق،

.!ادانيالكلماتوفي

النبيإستشهاد9.

قلبفيوأقامأشعياعلىبليارغضبإذا،،الرؤىهذهبسبب

أشعياكانوفيما.خشبمنبمنشارأشعياالأخيرهذاونشر،منسى

قائمينكانواالدخالينالأنبياءوكل،يتهمهواقفابشيراكان،منشورا

مكمبكوسفيومالكيرا،أشعياشأنفيومغتبطينضاحكين،هناك

"قل:لأشعيا:بلياروقالومبتسما؟ضاحكاأشعيا،أمامقائماكان

بشيراوطرق،ومستقيمةصالحةمنسىوسبلقلت،ماكلفيكذبت11

هذابدأعندمالأشعياذلكقال1011(1أيضاهيصالحةمعه،هموالذين

مفتوحتين،عيناهوكانت،للربرؤيافيكانأشعيالكنينشر.الأخير

وسوف،لكأقولهما"فلهكذا:أشعيامالكيراوخاطب2.يراهماوكان

الشعب،يهوذاأمراء،منسىيعبدكبحيثوأتصرف،قلبهمأئدل

عليئ،3إيتوقفاذلككانإذا":أجابأشعيالكن."بأسرهاوأورشليم

تأخذأنتستطيعلالأنك،بيتكوكلقواتككل،أنت،ملعونا4افلتكنإ

."جسديجلدسوىآخرشيئا

خشب.منبمنشارونشروهعاموسبنبأشعياإذاوأمسكوا

قائمينالشعبوكلالأمراء،الدخالونالأنبياء،بشيرا،منسىوكان

كانواالذينللأنبياءقالقدكانأشعياأنوالحال.ينظرون،هناك

أناليلأنوصيدون،صورمنطقةإلىا)أمضوائنشر:أنقبلمعه،

الوثني.الملكيدعمدخالا،نبياأشعيامنيجعلأنيريدالشيطان-1

القدسوالروحمالكيرا-2

الترجمةموضوعالنصإلىأعيدتالكلمات-4و3
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ولاأشعيايصرخلمينشر،كانوفيما1011ال!سالربمزجوحدي

شطرين.نشرأنإلى،القدسالروحيخاطبكانفمهلكنبكى،

لأنومنسى!بشيراأيديعلىبأشعيابليارصنعهماهذا

ملكحزقياأياممنذأشعيا،علىشديدغضبفيكانصمائيل

ضلالوبسبب،بالمحبوبوالمقعلقةرآهاالتيالكلماتبسبب،يهوذا

.أبوهحزقيايحكميزاللاكانفيماالربافيرأهالذيصفائيل

.الشيطانمشيئةبحسبتصزفومنسى

أشعيالرؤياالقديمالنص

نبويةليتورجيةا.

عاموسبنأشعياراهاالتيالرؤيا

إبنأشعيا،جاءيهوذا،ملكحزقياحكممنالعشرينالعامفي

فيحزقيا،عندإلىغلغالامنأشعيا،إبنوياسوب،،عاموس

لملكنهبمقعد،لهجيءفقد،الملكسريرعلىأشعياوجلساورشليم؟

كلماتحزقياالملكمعيتبادلأشعيابدأوعندما2.عليهالجلوسيشأ

ومستشاروالخصيانكما،إسرائيلأمراءكلجلس3،وحقإيمان

من،القرىمنجاؤواأنبياء4؟وأبناءنبياأربعونهناككان.الملك

إلىغلغالامنجاءأشعياأنإليهمتناهىعندما،الأريافومنالجبال

.لاستشهادارمز-1

6أشعيا.فيكما،الهيكلفيإذأالرؤياتحدثلم-2

العاصيةالقواتتخفيهاالتيالسماويةبالحقالقأشعياكماعلمعلىحزقياأنيبدو-3

الاخرينوبعضالأنبياءالقدسالروحبهايزؤدإنماالبشر،عن

الإسرانيليةالنبويةالجماعاتأعضاء-4
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عليهم،يديهوليضعكلماتهإلىويستمعوايحئونهجاؤواحزقيا.عند

أشعيا.أمامكهمكانوا.نبوعتهم\إلىوئنصتويتنئأوا

كهمسمعواوحق،إيمانكلماتلحزقيايقولأشعياكانوفيما

الشعبوكلالأنبياءكلالملكواستدعى.الروحوصوت،يفتحبابا

وياسوبيوئيل،الشيخأنانيميخا،وكانفجاؤوا!،هناككانالذي

صوتكهمسمعواعندماأنهموحدث،أشعيايمينإلىجالسين

هوالذي،العلي،الحقإلهومجدواركبهمعلىسجدوا،القدسالروح

بينيرتاحوالذيقذوسا،فوق،يسكنالذي،جدأالساميالعالمفي

الذي،غريبعالمفيكهذا2باباأعطىالذيوسئحوا؟القديسين

لرجل.أعطاه

إليه،ينصتونوالجميعالقدسبالروحيتئكانفيماأنهوالحال

الذينالرجاليرىيكنفلمهو،أمافوق!إلىروحهوخطفتصمت

روحصامتا!كانفمهلكن،مفتوحتينعيناهكانت.أمامهقالمينكانوا

3.رؤيافيكانلأنهفيه،كاننفسهلكنفوق،إلىخطفتجسده

ولمالسماء،هذهمنيكنلمبالرؤيالتزويدهأرسلالذيوالملاك

السابعة.السماءمنجاءبل؟العالمهذامجدملألكةمنكذلكيكن

أشعيابأنآمنالأنبياء،حلقةإلا،هناكقائمأكانالذيالنتمعبوكل

4.خطف

تقديرهاأشعياإلىيعودبنبوءاتوالنطقالنبوئةالطاقةلتلفي-ا

لصوتيسمحمما،الظلماتعالموعالمنا،الإلهيالعالمبيناتصالقياميعنيالباب-2

أشعيا.عبرئشمعبأنالروح

الرسمية.النبوءاتتحتويهالذيذلكمنأسمىوحيلتلفي-3

.ماتأي-4
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منبل،العالمهذامنتكنلملهعرضتالتيالرؤياأنوالحال

إلىأشعيانقلهاالرؤيا،هذهوبعدجسد.كلعنالمحجوبالعالم

لكنجاؤوا"الذينالآخرينالأنبياءإلىكما،إبنهوياسوب،حزقيا

ويواكيم،الكاتب،شبناإلا،يسمعوالموالشعبوالخصيانالأمراء،

ورائحةقضاء،عامليكانواأيضافهم،المذكراتكاتبوآصاف\،

وياسوب،ميخالأن،يسمعلمالشعبلكن؟فيهمكانتالزكئةالروح

كماأشعيا،منالعالمهذاحكمةانتزعتعندماأخرجاهمأشعيا،إبن

ميتا.كانلو

الشياطينالجلد:إلىالصعود10

بالذاتلابنهلحزقيا،لهعرضتالتيالرؤياروىأشعياأنوالحال

هي:وها.الآخرينللأنبياءكمالميخا،ياسوب

لمبهيا:ملاكارأيتسمعتموها،التيالكلمةبحمسبتنبأتبعدما

فيهأرىكنتبلدوما،أراهمكنتالذينالملائكةبهاءمثلذلكيكن

ذلكبهاءانقلأنأستطيعلاأنا،اننيبحيثووقارا،عظيمأبهاء

اسمك،ماأنت،"منله:وقلت،بيديأمسكنيعندماورأيت.الملاك

لي:فقال.معهلاتئلياعطيت2القدرةلأنتصعدني؟"أينوإلى

أجلهامنالتيبالرؤياوزؤدتكارتقاءأصعدتكقدأكون"عندما

عليكلأن3،تعرفهلنإسميلكنأنا؟منتدركسوفعندها،أرسلت

أصعدكالذيالمكانأما.جسدكهوالذيالجسدذلكإلىتعودأن

المسيحاني.المحتوىذاتالمزاميرمؤلفيكأحديبدو-ا

البشر.ألسنةعنتختلفالملائكةألسنةلانضرورية-2

استدعالهم،علىالقدرةيعطيذلكبأناعتقادإلىمردرهالملائكةأسماءإعطاءرفض-3

إلهية.هبةهووحيامتلاكاشعيايستطيعلافيما
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كلمنيلأنهواغتبطت،."أرسلتذلكأجلمنلأنني،تراهفسوف،إليه

"سوف:وقال؟"بلطافةكلمتكلأننياغتبطت"لقدلي:فقال.بلطافة

بلطفمعكيتكلمسوف1منيأعظمهوالذيأنكيفأيضاترى

السماءمنأرسلتفلذلك2"أعظمهومنأباأيضاترىسوفوهدوء.

.(1ذلككللكلأشرح،السابعة

كان؟وقواتهصفاثيلرأيتوهناك.الجلدفي،وأناهو،وصعدنا

3.الاخريحسدوكل،الشيطانوملائكةعظيمقتالالمكانذلكفي

،الأرضعلىفهنا،،الأرضعلىالأمركذلكفوق،الأمرهووكما

الحسد؟(1هذاهو"ما:للملاكوقلت4.الجلدفيهوبماالشبهيوجد

القتالوهذا،الانحتىالعالمهذاوجدأنمنذالأمر"هكذالي.فقال

01،هالشيطانسيفنيومن،تراهأنعليكمنيأتيأنإلىيدومسوف

الأولىالخهسالسماوات30

رأيت،وهناكالسماء.إلىأيالجلد،فوقإلىأصعدنيذلكبعد

6اليسارأوأملائكة.ملائكةيسارهوإلىيمينهوإلى،الوسطفيعرشا

البهاء؟منكثيراليمينلالكانإنما،اليمينملائكةمثليكونوالم

الذيوهو،الوسطفيكانالعرشواحد:بصوتكلهميسئحونكانوا

لمصوتهملكن،بعدهميسئحونكانوااليساروآل.يسبحونهكانوا

اولئك.تسبيحمثليكنلموتسبيحهم،اليمينآلصوتمثليكن

والله.المسيح-2و1

اللهمسكنأعلاهاسبع،سماواتويعده،العصاةالملالكةمسكنالمصفيالجلد-3

تدفعهموالشعوبالبشريتقاتل،الساقطونالملانكةعليهيسيطرالذيالعالمهذافي-4

لاسيادهم.التيالحسدمشاعر

المسيح.-5

الترجمةموضوعالنصإلىاعيدتالعبارة-6
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هومنإلى،التسبيح"هذاله:وقلت،يرشدنيكانالذيالملاكوسا!لت

فييرتاحالذيإلى،السابعةالسماءمجد"إلىلي:فقال؟"مرسل

هوفوقإلى!إليكارسلتحيثإلى،محبوبهوإلىالقذوسالعالم

.1(مرسل

مثلهوالسماءهذهإرتفاع؟الثانيةالسماءإلىأصعدنيومجددا

2أرأيتكما،هناكوأرأيت،1،الجلدأأوعنالأرضعنالسماءارتفاع

فيعرشوكان-ملالهكةاليساروإلىاليمينإلى،الأولىالسماءفي

كانالذي!الثانيةالسماءفيهمالذينالملائكةوتسبيح-،الوسط

كلمنأعظمبهاءفيهرايت،الثانيةالسماءفيالعرشعلىجالسا

مثليكنلموتسبيحهم،الثانيةالسماءفيكثيربهاءوكانبهاء.

لأعبده؟الأرضإلىوجهيوسقطت.الأولىالسماءأهلتسبيح

عرشاتعبد"لالي:قالبل،بذلكيسمحلميرشدنيكانالذيوالملاك

الذيإنما-،لأرشدكأرسلتلذا-الستالسماواتمنملأكأولا

وملائكتهاالسماواتكلففوق.السابعةالسماءفيلك،أناسأعينه

وسررت3."تراهاانعليكالتي،وإكليلكثوبد،،عرشكموضوع

،هناكإلىيصعدونومحبوبهالعلييحئونالذينلأن،عظيمأسرورأ

4.القدسالروحملاكبواسطة،موتهمعند

واليسار،اليمينملائكةرأيتوكذلك،الثالثةالسماءإلىوأصعدني

هذاذاكرةلكنجالسا؟كانوالذيالوسطفيعرش،أيضاوهناك

بهاءلأنمعي،كانالذيللملاكوقلت.هناكمسجالةتكنلمالعالم

.شرحالعبارة-1

الترجمة.موضوعالنصإلىأعيدتالعبارة-2

للمغبوطين.النهاسالوضعرموزواجميلوالثوبالعرش-3

موتهم.عندالسماءإلىالأبراريرافقالقدسالروح-4
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يوجد"ألاسماء1:إلىسماءمنأصعدكنتعندمايتبذلكانوجهي

شيءيوجد"لاقائلا:فأجابنيهنا؟"مسجلالعالمهذامنشيء

هوممامحجوبشيءيوجدولا؟العالمهذاضعفبسببمسخل،

"حين:فأجابنيذلك!معروفكيفأعرفأنوأردت.،(هناكمصنوع

التيإلى،أرسلتحيثإلى،السابعةالسماءإلىأصعدتكقدأكون

،العروشعنمحجوبشيءمنماأنستعلمعندهاهذه،فوقهي

كانالذيوالتسبيح.(1الملائكةوعنالسماواتفييقيمونالذينعن

وبهاء!أعظمكاناالعرشعلىجالساكانالذيوبهاءالملائكةينشده

التيالسماءفيمنهالسماءهذهفيأعظمكانواليساراليمينملائكة

تحتهم.كانت

الثالثةالسماءمنالإرتفاع!الرابعةالسماءإلى،أصعدنيومجذدا

رأيتمجددا،،وهناكالجلداإلىالأرضمنمنهأكبركانالرابعةإلى

كانالعرشعلىجالساكانوالذياليسار،وملائكةاليمينملاثكة

يسئحون.الملائكةكانأيضا،وهناك؟الوسطفي

لملائكةاللذينمنأعظمكاناوبهاؤهماليمينماوئكةتسبيح

الذيمنأعظمكانالعرشعلىجالساكانالذيبهاءوكذلكاليسار؟

تحت.كانواالذينبهاءمنأعظمكانبهاءهملكن،اليمينلملائكة

اليمينملائكةرأيتومجددا.الخامسةالسماءإلىوأصعدني

منأعظمبهاءفيهرأيت-العرشعلىجالساكانوالذيواليسار؟

منأعظمكاناليمينملائكةبهاءلكن.الرابعةالسماءلجالسالذي

والرابعة؟الثالثةالسماءفيمنهبكثيرأكثروذلكاليسار،ملائكةبهاء

وكان"اليمينملائكةبهاءمنأعظمكانالعرشعلىكانالذيوبهاء

السماوي.المحيطمعالرؤياصاحبليتكيفضروريالتبد!،اليهوديةالروحانيةفي-ا
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ليسمنوسئحت.الرابعةالسماءفيمنهأعظم،عظيمبهاءلتسبيحهم

لأياسمهيكشفلمالذي،السماواتفيالموجودوالوحيدفسفى\،

بهاءجعلالذيسماء،إلىسماءمنكهذابهاءأعطىالذيهوجسد،

2.أعظمالعرشعلىجالسهوالذيبهاءوجعلعظيماالمالأئكة

السادسة3السماءفي4.

أرهلمبهاءورأيت؟السادسةالسماءفضاءفيأصعدنيومجددا

بهاءفيكانوا،وملائكةأصعد،كنتفيما،الخمسالسماواتفي

كانالذيللملاكوقلت.ورائعاقدوساالتسبيحكان،هناك.عظيم

أنابل،سيدكلستأنا)1لي:فقالسئدي؟(1ياأرى،"ماذا:يرشدني

؟"الملائكةرفيقبنفسكتعرفلا"لملهتوقلتمجدداوسألته.(1رفيقك

يسار،ملائكةمنيعدلموفوقها،،السادسةالسماء"منذلي.وقال

الملائكةهؤلاءبل"الوسطفيموضوععرشمنولافصاعدا،الآنمن

ومختاره،مسمىليسمنيسكنحيث،السابعةالسماءقوةتوخههم

منأفياسمهمعرفةتستطيعلاوالذي،اسمهيكشفلمالذي

السماواتكلصوتهتستجيبالذيالوحيدلأنه.السماوات

هذالترى،هناإلىلأصعدكوأرسلتقدرةوهبت،إذا،أنا،والعروش

حتىيتبذلالعروشوهذه،السماواتهذهكلرلثولترىالبهاء،

أشعيا،يالك،ذلكفأقولأنا،أما.شبهكمووفقمظهركموفقيصبح

ولاصعد،ولاير،لمالعالمهذاجسدإلىللعودةمعذإنسانأيإن

الله-1

السما!يىالمسيح-2

وغياب،منهماكلأيسبقالذيالفضاءفيوالسابعةالسادسةب!السماءميزة-3

يجتازهما.وهويتبذللاالرفيبرسالةومعرفتهماويسارايمينأالتعارض
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حصةفي،الربحصةفيلأنك:تراهأنعليكوماأنترأيتهمافهم

السابعةالسماءقوةتأتيهناومن.هناإلىتأتيأنعليك،الخشب

إلىأتيأنعليحصتهففيرئي،،التسبيحفي،وعظمتوالفضاء.(،

ستصعدعندما:رفيقكمنهذاإلىبعدإذاألصت"لي:وقال.هنا

تتلفىسوفإذاك،الروحملاكبواسطة،الغريبالجسدمنهنا،إلى

،-موضوعة،معدودةأخرىثياباكذلكوسترى-ستراهالذيالثوب

."السابعةالسماءفيهمالذينللملائكةمساويأستكونوإذاك

ولايسارملاثكةمنيكنولم،السادسةالسماءإلىوأصعدني

متماثلأ.وتسبيحهمفريدا،كانالجميعمظهربل،الوسطفيعرش

وكان؟معهمنسبحأن،الملاكلهذاكماأيضا،أنالي،وأعطي

الأول\الأبيسمونكانواكلهم،وهناك.تسبيحهممثلتسبيحنا

الصوتوهذاواحد:بصوتكهم،القدسوالروح،المسيح،والمحبوب

كانإنما،لغتهممثلولا،الخمسالسماواتملائكةصوتمثليكنلم

أصبحتعندماوحينئذ،كثير.نورهناكوكان،مختلفصوتهناك

فيرأيتهاالتيالأنوارتلكظلماباعتبرت،السادسةالسماءفي

الذينكهذهأنواراأعطىالذيومجدت،واغتبطت.الخمسالسماوات

.وعدهينتظرون

عالمإلىبعدأعودلئلا،يرشدنيكانالذيالملاكورجوت

ميخا،وياإبني،ياسوب،وياحزقياياذلك،لكأقول،وبالفعلالجسد.

كانالذيالملاكوفهم.كثيرةظلماتنعم،هنا،توجدكثيرةظلماتإن

فكمالأنوار،بهذهاغتبطتكنت!إذا:وقالبه،فكرتمائرشدني

سترىعندما،أرسلتحيث،السابعةالسماءفياكثرتغتبطسوف

.مالثانيالقرنفيالغنوصيونمنهيفيد.القديمالمسيحيالأدبيؤكدهفريد،لقب-1

النص.هذاغرضليسماوهو،السابعةالسماءإلهمناسمىإلهإلىللإشارة
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لم.العالمفيإبنايدعىأنيجبالذي،ومحبوبهالرفيحيثالأنوار

أظهرتولاللفساد،عرضةالعالمفييكونأنيجبالذييظهر،

بهذاسيومنونللذينللابرار،الموضوعةوالاكاليلالعروش،الثياب

ورالع.عظيمهناكالذيالنورلأن.مظهركمفيسينزلالذيالربئ

لتتيبعدأيامكتنتهيلمالجسد،فيالعودةعدميخصمافيإنما

."تحزن!لالي:فقالحزلت،،سماعهولدى0"هناإلى

السابعةالسما،في.ه

قائلأ:صوتأسمعتومجددا،السابعةالسماءفضاءإلىوقادني

فخفتالغرباء؟،(بينيسكنمنيصعدأنيجبموضعأي"حتى

أتى،أخرصوتأإن"ها:راجفاغدوتعندها،ليفقال.راجفاوغدوت

هنا،إلىبالصعودأشعياللقذيس!مسموح:يقول،هناكمنفرسلا

منعنيالذي"من:وقلتمعي،كانالذيالملاكوسا"لت."ا"ثوبهفهذا

منمنعك"الذيلي:فقال؟"بذلكليسمحالذيومنالصعود،من

بذلك،لكسمحوالذي،السادسةالسماءتسبيحعنالمسؤولهوذلك،

العالم؟فييسوعئدعىأنيجبالذي،المسيحالرفيالربئ،رئك،هو

خارجصعدتقدتكونأنإلى،تسمعهأنتستطيعلا،اسمهلكن

.1(جسدك

لاوملاثكهرائعانوراهناكورأل!،السابعةالسماءإلىوأصعدني

رأيتوهناكأدم\،منذكانواالذينالأبراركلرأيتوهناك.يحصون

معه،الذينوكل3أخنوخرأيتوهناكالأبرار"وكل2هابيلالقديس

الملانكة-عصياننتيجةالعالموشر.خطينتهإلىدور(يينسبلاالنص-1

والمسيحي.اليهوديالتقليدانبلبازأ،التوراةتدعوهلا-2

تحو!انهاوالأسرار،ليرىالسها.إلىخطفأنهوئروى،موتهيذكرلاالتكوينسفر-3

.اليهوديالأدبفيكماملاكأ،
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الحقيقة،في:العلويثوبهمفيورأيتهمالجسد،ثوبمنالمجردين

يكونوالملكنهم.عظيممجدفيهناكالقائمينالملائكةمثلكانوا

عليهم.تكنلممجدهموأكاليل،عروشهمعلىجالسين

إنما،الثيابهذهتلقوا"لماذا:وقلتمعي،كانالذيالملاكوسا"لت

أكاليلالانيتلفوا"لملي:فقالليل؟"مع،العروشعلىليسوا

هيوماعروشهمهيماويعرفونيرونلكنهم،وعروشهالمجد

فيه.نازلاستراهالذيالمظهرفيالمحبوبينزلأنإلىأكاليلهم،

المسيحئدعىأنيجبالذيالرب،الأخيرةالأيامفيإذاينزلسوف

بأنهيؤمنواأنوبعدبمظهركماشبيهاوأصبحنزل،قديكونأنبعد

وسيضربانه\،ابنهبيدينقضنسوفالعالمهذاداله.وإنسانجسد

كما،نزولهوهكذاهو.قنيعلماأندونمن،الخشبعلىويعلقانه

هو.منيعرفلئلا،السماواتفيحتىمحجوبأسيكون،سنرى

الثالثاليومفييصعدسوف،الموتملأكعزىقديكونوعندما

سيصعدعندهايوما.وأربعينوخمساخمسمئةالعالمهذافيويلبث

الرفييكونأنإلىثيابها،تلقتقدارواحهمتكنلمكثرأبرارمعه

عروشهم،ثيابهميتلقونعندها،.معهوصعدواصعدقدالمسيح

."السابعةالسماءإلىصعدقدهويكونعندماوأكاليلهم،

هوما"كللي:فقال"الثالثةالسماءفيإياهسألتهمالهورددت

معه،أتكلمأزاللاكنتوفيما.،(هنامعروفالعالمهذافيمصنوع

منبكثيرأسمىبهاءذي-هناكقائمينكانواالذينالملائكةبأحدإذا

مثلتكنلمكتبا،يريني-العالممنأصعدنيالذيالملاكلذلكالذي

كتبمثلليسإنما!مكتوبةالكتبكانتويفتحها.،العالمهذامنكتب

كانتإسرائيلبنيبأعمالفإذا،بقراعتهاليوسمح.العالمهذامن

إبنه.ونيرونالشيطان-1
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وقلت:ياسوب.ولدييا،تعرفهمالذينأعمالوبالتحديدفيها،مكتوبة

السماءفيمحجوباالعالمفيمصنوعهومماشيءمنليس"حقأ،

.(1السابعة

.كثيرةوأكاليلكئيرةعروشا!موضوعةكثيرةثياباهناكورأيت

العروشهذه،الثيابهذههي"ممن:يرشدنيكانالذيللملاكفقلت

هذامنكثرأشخاصهناك،الثيابءهذهلي:فقالا!اليل؟"وهذه

لكهذلكقلتكماسيدعىالذيبصوتمؤمنينيتلفونهاسوفالعالم

ولهم"صليبهفيفيه،ثقتهمويضعون،الثياببهذهيحتفظونوسوف

الأشياء.1(هذهموضوعة

القدسوالروحالربرؤيا6.

بهاؤهوكانشيء،كليتخطىكانبهاؤه،واقفأأحدهمورأيت

رأيتهمالذينالأبراركلقربهإلىأتوا،رأوهوبعدما.ورالعاعظيما

له؟وسجدواأولااقتربواالأبراروكأ1وشيتوهابيلوأدم،!والملائكة

وتسبيحي،معهمأنشدبدأت،أيضاوأناواحد،بصوتكفهمومجدوه

وسئحوا.لهوسجدوا،الملائكةكأاقتربعندها.تسبيحهممثلكان

يرشدني:كانالذيالملاكليقالعندها2.ملاكمثلوغداوتبدل

كلربهو"هذا:الملاكليوقال.وسبحتفسجدت."لهذا!أسجد

."رأيتالذيالمجد

واقترب3!بهشبيهاأخربهيأكائنارأيت،أتكلمازاللاكنتوفيما

اخنوخمحلهناحل.لادمالثالثالإبن-1

ملاكأ.ذاتهفيليسالرلثانإلىيشيرالتبد،لهذا-2

منزلتهلكنبالربئ،شبيهإنه.يتبدلانعليهوليس،هلاكمثلهنامعتبرالقدسالروح-3

ادنى.
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لموبهاوه!معهمسبحت،أيضاوأناوسئحوا،وسجدوامنه،الأبرار

وسئحوا.الملانكةاقتربعندها.مظهرهموفقيتبدل

الثانيالملاكهذالكن"واقفينوكاناالئاني،والملا&الرفيورأيت

لي:فقالهذا؟"هو"منفسا!لت:.ربييسارإلىكانرأيتالذي

فيكمافيك،تئالذي،القدسالروحملاكهوهذالأنله،"أسجد

."الآخرينالأبرار

الله70

لمإذاك،وأنا،عظيمأ،بهاةرأيت،مفتوحتينروحيعيناكانتوإذ

الذينالملائكةكلإلىولامعي،كانالذيالملاكإلىالنظرأستطع

إلىعظيمةبقوةينظرونالأبرارفقطرأيت"لرئييسجدونرأيتهم

.مجده

لكأعطيطالما"أنظر،:وقال،الروحهلاككمامني،اقتربوربي

ورأيت."معكالذيللملاكالقدرةهذهأعطيت،ولأجلك؟الربترىأن

معأيمخدانكاناوالإثنان،الروحملاككمايسجد،كانرئيأن

الملاثكةوكلوسجدوا،والملانكةالأبراركلاقتربعندها.المحرب

سئحوا.

الربرسالة8.

من،فيسمعتهاالتيوالتسابيحالأصواتإذاكوسمعت

وئمها؟هناكإلىأصعدكث!حنسمع!هاال!يالس!،السماوا!

بهاعه.أرىاناستطيعاكنلمالذيالبهئهذاإلىهوخهةكانت

الروحوهلاكالرفيوكان؟تسبيحهوارىاسمعكنت،بنفسيوأنا
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مرشلأكانالذيالتسبيحوكلشيء.كلويريانشيءكليسمعان

وسمعتأيضأ.يرىكانبلفقط،يسمعيكنلمالستالسماواتمن

فوقجدأسامهوالذيهو"هذالي:وقال،يرشدنيكانالذيالملا&

القديسين،بينويرتاحالقذوسالعالمفييسكنالذيفوق،همالذين

.الربأباالأبرار،فمفي،القدسبالروحسيدعىالذي

سيدعىالذيالمسيحلرئيقائلأربي،أبي،العليصوتوسمعت

هذاوالىالخلدإلىتنزلثم،السماواتكلإلىوانزل!أخرج:يسوع

تذهبلنلكنكالشيول،فيالموجودالملاكحتىتنزلسوف؟العالم

الذينكلبمظهرشبيهأنفسدهنتجعلوسوفا.الأبديالهلاكحتى

ملانكةمظهر،محاذرا،تماثلوسوف.الخمسالسماواتفيهم

2.الشيولفيالموجودينالملائكةكماالجلد،

السماواترفيمعيأنكالعالمهذاملانكةمنأفييعلمأنوحذار

بصوت،أناديكعندمامعي،أنكيعلمواأنوحذاروملائكتها،السبع

الساسسةالسماءإلىسأرفعكعندها،وأنوارهاملانكتها،السماوات

يحكمونهالذيوالعالم،العالمهذاوالهة،والملائكةالأمراء.لتدين

.*خارجنااحدمنومافقط،"نحنوقالوا:نكرونيلأنهم3؟وتدمرهم

تتبددأندونمنمكانكإلىالموتالهةمنتصعدسوفئعد،ومن

إذاك.يمينيإلىوتجلسالمجد،إلىتصعدسوفإنماسماء،كلفي

."وقواتهالعالمهذاأمراءلكيسجدسوف

لهمخلاصلاالذينالنصفيهايتصورالشيول.عنتختلفالجحيممنمنطقة-1

بالمسيح.

المثئيول.بملائكةالربلتماثلسببأنرىلا-2

ارادتالتيالعاصيةالقوىتدان،العالمنهالةفيلا،وصعودهالربئقيامةخلال-3

الله.محلالحلول
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الربنقل9.

متىرأيتوهكذا.لرئيالأوامرهذهئعطيالعظيمالبهاءسمعت

الذيوالملاك.السادسةالسماءإلىالسابعةالسماءمنربيخرج

وانظر،،أشعيايا"إفهم،لي:وقال،معيكانالعالمهذامنذقادني

مجده،الربرأواعندما،وإذاك،ورأيت.(1ونزولهالرلثتبدللترى

الملائكةمظهروفقيتبدلىلملأنهوسئحوه،السادسةالسماءملائكة

معهم.مخدته،أيضاوأنا،ومخدوه؟هناككانواالذين

فيكانوابالذينوتماثلالخامسةالسماءإلىنزلعندما،ورأيت

،يمجدوهولم؟هناككانواالذينالملائكةمظهروفق،الخامسةالسماء

وتماثلالرابعةالسماءإلىنزلوعندها.مظهرهممثلكانمظهرهلأن

ولميمخدوهلم،رأوهوعندما؟هناككانواالذينالملائكةبمظهر

إلىنزلحينرأيتومجددا.مظهرهممثلكانمظهرهلأن،يسبحوه

الثالثة؟السماءفيكانواالذينالملائكةبمظهروتماثلالثالثةالسماء

فأعطاهمالسر\،كلمةطلبواالسماواتبابيحرسونكانواوالذين

لأن،يسبحوهولميمجدوهلم،رأوهوعندما!يعرفلئلاإياهاالرب

الثانية،السماءإلىنزلحينرأيتومجددا.مظهرهممثلكانمظهره

يحرسونكانواالذينلأنالسر،كلمةأعطى،أخرىمرة،وهناك

بمظهرتماثلحينورأيت.إياهافأعطاهم،يطلبونهاكانواالأبواب

لأنيمجدوه،ولمرأوهوقد،الثانيةالسماءفيكانواالذينالملائكة

السماءإلىنزلعندمارأيتهومجددا.مظهرهممثلكانمظهره

،الأبوابيحرسونكانواالذينالسركلمةأعطىأيضاوهناك،الأولى

يمجدوهولم؟العرشذلكيسارإلىكانواالذينالملاثكةبمظهروتماثل

ملاكبمظهرمتنكرأالمسيحبنزولتسمحالتي-ا
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أح!ثمة!كنفلم،أناأما.مظهرهممثلكانمظهرهلأنيسئحوه،ولم

يرشدني.كانالذيالملاكلأجل،يستجوبني

كلمةوأعطى،العمالمهذاأميريسكنحيثالجلد،إلىنزلومجددا

و!اك،مظهرهممثلمظهرهوكاناليسار!إلىكانواالذينالسر

ورأيت.لتفاهـاتوالحسدالشر،قوةكانتفهناكيمجدوه،لمأيضا،

ولم؟منهمواح!مثلبنفسهوكانالهواء،بملائكةوتماثلنزلحين

الآخر\.علىالواحدويجورونيتناهبونكانوالأنهمسر،كلمةيعط

العالمفيالرب010

يرشدني،كانالذي،معييتكلمكانالذيوالملاك،رأيتذلكوبعد

أر!-لني!!كأجلمنلأن،عاموسإبنأشعيا،يا"إفهم،لي:قال

كانت!مريمإسمهاداوود،النبيعائلةمن،امرأةرأيتوأنا،.الرب

!رئةمنأيضاهو،حرفي-يوسفاسمهلرجلمخطوبةوكانتعذراء

2.نصيبهوتسلم،يهوذالحملمجتمنكان-،عائلتهو!نالبارداوود

لكن.ير!هاأنأراد،الحرفي،ويوسف،حبلىوجدت،خطبتوعندما

م!يميوسفيرذلمذلكوبعد،العالمهذافيظهر3الروحملاك

مريم،منيدنولم.القضيةهذهلأحديكشفيكنلمهوإنماوأبقاها"

حبلى.كانتأنهارغمعلى،قديسةعذراءوأبقاها

فييوسفكان،شهرينوبعد.شهرينخلالمعهايسكنولم

كانافيما،وحدث!وحيدانالإثنانإنما،امرأتهمريمكما،المنزل

وبعدما.فخافت،صغيراطفلأورأتفجأةنظرتمريمان،وحيدين

بينهم.مافياعظمالبلبلةلكنالجلد،ملأئكةكمايتصارعونالساقطونالملائكة-1

الزواجإتمامددنمن،ن!جةهريم-2

الله.بأسرارالبشريعزفالروح-3
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زوجهالهاقالوعندما.تحبلأنقبلانفا،كمابطنهاغدا،خافت

الربئ،ومخد،الطفلورأىعيناهانفتحتأخافل؟"،الذي"ما:يوسف

هذهعنلأحدتفصحا"لاصوتا:وسمعا.نصيبهفيجاءالربلأن

الؤية."

فنهناككان؟الطفلشأنفيلحمبيتفيانتشرتشائعةلكن

؟،زواجهاعلىشهرانيمضلمفيماؤئدت،مريمالعذراء!:يقولون

نسمعولم،قابلةتصعدلمتلد،لم"انها:يقولونكانواوكئيرون

لموكلهم،الطفلشأنفيعميانأكلهموكانوا."الأوجاعصيحات

وتوخهاوأخذاه.كان!أينمنيعلمونيكونواولمأبهيومنونيكونوا

واتحدث-إبنيياسوب،وياحزقيايا،ورأيت.الجليلناصرةإلى

كلعنمحجوبالبثأنه-،هناهمالذينالآخرينالأنبياءإلىأيضأ

في:ورأيت.العالمهذاالهةكلوعنالأمراء،كلوعن،السماوات

.يعرفلئلا،العادةوفقيرضعوكانطفل،مثليرضعكانالناصرة

وفيإسرائيلأرضفيعظيمةومعجزاتعلاماتحققكبر،وعندما

أ!رشليم.

لملأنهمضده،إسرائيلبنيوأثار2الغريبحسده،ذللوبعد

الملاكإلىوأنزلوه،وصلبوه،للملكوأسلموهكان؟منيعلمونيكونوا

علىيصلبونهكانوافيمارايتهإذأ،،أورشليمفي.ال!ثئيولفيالذي

.عدةايامأومكثالثالثاليومبعدقامأنهكذلكورأيت،الخشبة

عندماورأيت."أشعيايا،"إفهم:ليقاليرشدنيكانالذيوالملاك

وصعد."عشرالإثنيالتلاميذأرسل

وئرثبة.ئختارةبيبليهمقاطع-1

.الشيطان-2
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الهيدالصعود110

ملائكةوكل!مظهرهموفقيتبدلىولمالجلد،فيوكان،رأيتهوأنا،

وكانوا،عظيمحزنهناكوكان.لهوسجدوا،رأوهوالشيطانالجلد

اننا؟عليهكانالذيالمجدنفهمولمعلينا،هبطربنا"كيف،:يقولون

الثانيةالسماءإلىوصعد."(السادسةالسماءمنذعليهكانأنهنرى

اليسار،دإلىاليمينإلىالموجودينالملائكةكلإنمايتبدلى،ولم

ويقولون:ويمخدونه،لهيسجدونكانوا،الوسطفيبنفسهوالعرش

إلىصعدوكذلك؟"نفهمولم،نازلوهومحجوباكانالرفي"كيف،

وإلىالرابعةالسماءوالى-،كذلكوتكلمواومجدوه-الثالثةالسماء

ئعدومنفريدا،كانالمجدلكن.نفسهابالطريقةوتكلموا-الخامسة

لهوسجدوا،السادسةالسماءإلىصعدحينورأيت.يتبذللم

سماء.إلىسماءمن،يرتفعالتسبيحكانإنماومخدوه"

الملائكةوكلالأبراروكل،السابعةالسماءإلىصعدعندماورأيته

لكمقلتالذي،العظيمالبهاءذلكيمينإلىيجلسرأيته!اذاك.مخدوه

الروحملاكأيضاورأيت.مجدهإلىالنظرأستطيعأكنلمانني

بنأشعيا"يالي:قالالذيالروحاليسار،إلىيجلسالقدس

يأيتأمالهلمماتأطتلأنك،عظيمةأمورلأنهاأحررك،انني،عاموس

سوفوعندها،أيامكتنتهيأنإلىثوبكإلىتعودسوفجسد.إبن

رأيتها.الأمور،هذه."هناإلىتاتي

الرؤياتأثير:الخاكة110

الملكوكم.فسبحوا،أمامهقائمينكانواالذينلكلذلكأشعياقال

هذهوكل،العالمهذاوانقضاء،قلتهاكماالأمور،!هذه:وقالحزقيا،
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بعدميقسمأشعياوجعلهالاخير\."الجيلفيتتمسوفالرويا

كائنلأيالكلماتهذهإعطاءوبعدم،إسرائيلشعبإلىالحديث

فيكونوا،جهتكممنوانتم.يقرأونهاسوف،وإذاك".لينسخهابشري

فيالموضوعةوأكاليلهالمجدعروش،ثيابكملتتلفوا،القدسالروح

20(1السابعةالسماء

بيد،الشيطانصفانيلنشرالنبوءاتوهذهالرؤىهذهبسبب

إلىحزقيانقلهاالأمور،هذهوكل.عاموسإبن،النبياشعيا،منسى

لممنسىلكن؟حكمهمنوالعشرينالسادسالعامفيمنسىإبنه

الهلاكإلىمضىوإنما،قلبهفيالأمورهذهيحفظولميتذكرها

.الشيطانبخدمته،الأبدي

.صعودهمع،عاموسإبناشعيا،النبيرؤياتنتهيهنا

.المحبوبلنزولالأرجحعلىالمعاصر-1

لأشعياوالكلامهناهمشؤهالنص-2
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الكالملنصايهةعلىلالؤيا

السماءإلىعزراسفرالنصيعرض

الأياموحىويتلقىاللهمعليتكلم،والجحيم

وينتهي.الملعونينعذابويعاين،الأخيرة

القذيس.النبييرتضيهالذيبالموت

اليهوديهبينمتارجحاغامضأ،يبدو

ومسيحيةيهوديهتقاليدمحتوياوالمسيحيه،

كتاباتتؤكدهاشعبيةومعتقداتمنحوله،

،مضطربالسياقالكنيسه.اباءبعض

التواصلإلىويفتقرمنطقيغيرمشؤش،

وقائعه.بين

أثراتركأنهيبدولاالتحديد.صعبتاريخه

قبلترذلمتعابيرهبعض.القديمالأدبفى

النصفنتاجمنيبدوإنمام.الرابعالقرن

وصاحبه،نفسهابقرنهذامنالثاني

الأرجح.على!لسطينيسوري/،مسيحي

لكتابثانيهمسيحيهقراع!يكونأنويمكن

الخامس.عزرا

منيونانئينمخطوطينأحدمنالترجمة

للملكالأخيرأهداهاالتيكولبيرمجموعه

مجهولاوهما1732،عامعشرالرابعلويس

إلىيدكالمخطوطورقفحصلكنالمصدر.

القرنبدايهأوعشرالخامسالقرننهاية

عشر.السادس
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اللهضدترافعا.

في.المبارك،الأب.العاملنهايةوروياهعزراالقديسالنبيكتاب

منزليفيكنتالشهر،منوالعشرينالثانياليومالثلائين،العام

قائلأ:العلينحووأصرخ

.1(أسراركر!يةمجداعطنيرب،يا11

"أيهالي:قال.ميخانيلالملائكةرئيسكان.ملاكأتى،الليلخلال

.(1أسبوعأسبعينخلال،الآن1اصمت،عزراالنبي

،الحربقضاةكبيرروفانيل،أتىثملي.قالكما،وصمت

رأيت،عندها.أسبوعأستينمرتينوصمت2.ميعةغصنوأعطاني

لهم:ومل!.اللهوملائكهالأسرار

منكان.المسيحيينجنسلصالح،اللهضدأترافعأن"أريد

."العالمإلىيأتلمانهلويولد،لمالإنسانانلوالأفضل

عظيمأجيشااالأولىالسماءفي،ورأيتالسماء،إلىإذأورميت

صوتاسمعت،هناكالقضاء.أمكنةنحوقادونيالذينالملائكةمن

لي:يقولكان

."اللهمختارياعزرا،ياعلينا،"أشفق

أقول:أخذت،عندها

اقرباقتراحوهوالخبز.هعنإمتنع5:بعبارةالكلمةإستبداليقتح(Stone)ستون-1

.الصوابإلى

سحريةوصفاتفيتظهر.الهيكلفيللتقدمةعطريةمادةتعطيصمغيةشجرة-2

ناالفلسطينيالفولكلوريذكر.باللهوالاتحادالروحيالترميعلىمساعدةقبطية

منها،صئنعتموسىعصا
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فيأنفسهمهمفيماالملانكة،فوقالباريرونحينللخطة"الويل

النار."جهنم

بالرأفة.والغنيالرحومانت،يديكصنائععلى"أشفقعزرا:قال

نأالواقعفيالأفضلمن.الخطةنفوسمحاكمةمنبدلأ،حاكمني

.(1الأبديللهلادبأسرهالعالمإخضاعمنواحدةنفسنئعاقب

أظللأنني،الجنةفي،بالراحةالأبرارأماسوف"أنا،:اللهقال

."رأفةمملوءأ

نأكما،الواقعففي؟نعمتكللابرارتظهرلئمرب،!ياعزرا:قال

نأ،العكسعلىأو،يرحلأنخدمتهوقتيدمأنبعديمكنهالأجير

،السماواتفيكذلك،أسيادهبخدمةسعادتهإلىويسعىعبدايصبح

أنكبالفعلنعلمإننا.الخطةعلىبالأحرىاشفق.أجرهالبازتلفى

".رافةمملوء

."عليهملأشفقسببلدفي"ليس:اللهقال

.ك!غضبكيحتملوالن!إنهمعزرا:قال

كهؤلاء."لقوميحدثما!هذا:اللهقال

نأدونفمن.ويوحنابولسمثلأنت،بك،الفوز!أريد:اللهوقال

البشر."معقل\،العذريةثروة،منتهكغيرالكنزإليتعيد،تفسده

منكانيوئد،لمالإنسانانلوالأفضلمن"كانعزرا:قال

مصيرأ،العقلمنالمحرومة،للحيواناتإن.حئايكونألاالأفضل

صنعتنانحن،إنما.لعقابتخضعلالأنها،الإنسانمنأفضل

الكنيسةفيالتقشفيةالتياراتفيكماالإسينيين،لدىتكريمموضعكانتالعذرية-ا

الأولى.
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ستكوندينونتهملأن،الآتيالعالمفيللخطةالويل.للدينونةلتسلمنا

انطفاء.1(بلاوالشعلةنهايةبلا

الأنبياءوكلروفائيل،ميخائيلأتى،الكلماتبهذهتلفظتبعدما

.(1للهالوفيالرجلأيها"نحئيك،لي:وقالوا

.،(للتقاضىرب،يامعي،وتعال"إنهض:النبيقال

ليزودك،وبينيبينكالذيالعهد،عهديأعطيك"هوذا،:اللهقال

.1(بالمعرفة

."مسمعكعلىالترافعنوذ"كناعزرا:قال

وترافع،أبيهضديترافعإبنهوماأبا&إبراهيم"إسأل:اللهقال

.(،معناهنا

لصالح،ضدكالترافععنأتوففلنالرفي،"بحياةعزرا:قال

؟1(حلمكأينرفي؟يا،القديمةنعمكهيأين.المسيحيينجنس

والخاطىء،البازصنعتوالنهار،الليلصنعت"كما:اللهقال

1."البازمثلبالتصرفورضي

؟1(الأولىالجبلة،أدم،الأولالإنسانصنع"من:النبيقال

مكانليحرس،الجنةفيوضعتهثم.المدئستينغير"يدفي:اللهقال

.(1بالمخالفةوتصزفالعصياناكتسبلكنه.الحياةشجرة

أبديأ،تكن،الم،والحياة؟ملاكيراقبهيكن"ألم:النبيقال

لقد؟الملائكةيحرسهكارصإذاخدعكيفبالكاروبيم؟محروسة

لو.كلماتيإلىمنتبهاإذاكن.ذلكيطرابأنحال،أيعلى،أمرت

الله.إلىبوضوحهنامنسوبالبشرخلق-1
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إنمابالطكيد.خدعتهاالحيهكانتلما،شخصياحواءتهبلمأنتانك

تشاء."منأيضاتخسرتشاء،منخفصتإذا

رلث.11يا،ثانيةمرة"لنتقاض:النبيوقال

.(1وعامورةسادومبالنارأقذف"انني:اللهقال

حيالنا؟(1بعدلأتتصرفرلث،"يا:النبيقال

حذدتالذيأنت،أبتاهياالمقذس،الكتابتذكر11:النبيقال

علىأشفق.الخطةعلى،معلميا،أشفق.وأنهضتهماأورشليم

.11صنائعكإرحمخليقتك،

بهم؟ارأفأنيمكنني"كيف:للنبيوقالخلأثقه،اللهتذكرإذاك

يهتدوا!(1لموحشىومراخلاأشربونيلقد

الدينونةيومأ.

يومهوماأرنيمعأ.ولنتقاضكاروبيمكعنأكشئف:النبيقال

.1(الدينونة

،الأرضعلىمطرلا،الواقعفي.عزرايا،خدعت"لقد:اللهقال

."ترأفمحكمةهناكالمساء،ذلكففيالدينونة\.يومفي

.(،التماميومأرلمإنضدك،الترافععناتوقف"لن:النبيقال

عدها،تستطيعكنتإذاالبحر.ورملأفجوم"عد:اللهقال

."معيالترافعأيضاتستطيع

أستطيعفكيفبشريا،جسداأرتديأننيتعلمرب،"يا:النبيقال

البحر؟"ورملالسماءنجومعد

.والعقابالدينونةعلامةهوالذيالطوفاننفييعنيالمطرغياب-1
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،اليومهذاسيعرفإنسانمنماالمختار،نبيي"يا:اللهقال

عنثممتكنبئي،يا،بكحبا.العالمدينونةيضمالذيوالمجيد،العظيم

1(قطأئممكفلم،الساعةعنأما،اليوم

.(1العامعنأيضاكمنيرلث،"يا:النبيقال

حليمافساكون،عظمتالعالمعدالةأنرأيتإذا1:أاللهاقال

منالمسكونةبالأرضوأمسكيدي،أبسطسوفوإلا،.إليهمبالنسبة

جنسوأمحويوشافاط،واديفيكهاوأجمعها،الأربعةأطرافها

2!"عالممنهناكيعودلن،وإذاكالبشر،

تمخد؟1(أنيمكنهاكيف"ويمينك،:النبيوقال

.ا!يمجدوننيمنهمملائكتي!انا،:اللهقال

؟الإنسانصنعتفلماذاهكذا،تفكركنتإذارلث،"يا:النبيقال

كواكبمثلنسلكسأضاعف*حقاأبينا:لإبراهيمقلتالذيأنت

؟ا،وعدكإذأهوأينالبحر."شاطىءعلىالذيالرملومثلالسماء

وحينوالبشر.الأربعذواتسقوط،زلازلسأحدث"أولا،:اللهقال

تتركالمرأة،الأهليقاومونالأولاد،للموتالأخيسلمالأخستزون

النهايةأنستعرفونإذاكأمة،علىأمةللحربستقومحين،زوجها

امرأته،علىالرجلولا،أخيهعلىالأخيشفقلاإذأ،عندها!.قريبة

علىالعبدولا،أصدقائهمعلىالأصدقاءولا،أهلهمعلىالأولادولا

ويشفرالجحيمقعرمنبنفسهسيصعدالبشريهددفالذي.سيده

معي؟"تترافعولم،عزرايا،أجلكمنأستطيعماذابالبشر.كثيرأ

الترجمة.موضوعالنصإلىأعيدتالعبارة-1

.الطوفانإلىممكنتلميح.2
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"عذ:اللهقال."ضدكالترافععنأتوفصلنرب،"يا:النبيقال

."معيالترافعايضأتستطيععذها،تستطيعكنتإذا.الأرضزهور

الجحيمإلىالنقل30

بشريا.جسدأأرتديإننيعذها،أستطيعلارفي،"يا:النبيقال

معلم،ياأيضا،أرىأنأريد.ضدكالترافععنأتوففلنلكنني

.(1الجحيمقعرمنالسفلىالأجزاء

وانظر.""إنزل:اللهقال

ونزلت.أخرينملاكأوثلاثينوأربعةجبرائيل،ميخائيلوأعطاني

وكاننارمنعرشاورأيت.درجةخمسمئةو%نزلونيدرجةثمانين

الرثاء.إلىيدعووحكمه،عليهيجلسعجوز

؟ا،خطيئتههيوماهو"من:للملائكةقلت

بإهلاكامرلقد.زمنأ،ملكاأصبحالذي،هيرودس"إنهلي:قالوا

."دونوماعامينعمرمنبدءاالصغارالأطفال

!(1لنفسه"الويل:فقلت

وسطها،وفينار،غلياناتهناكورأيت،درجةثلاثينبعدوأنزلوني

أشكالهم.أرىأكنلملكنني،أصواتهمأسمعكنت.خملةجمع

هناكورأيت.تحديدهاأستطعلمعدة،درجاتأسفلإلىوأنزلوني

اذالهم.ميملتهبةمحاورتدوركانت:مسنينرجالا

خطيئهم؟"هيوماهم"من:فقلت

."الأبوابعلىينصتونالذين"إنهملي:قالوا

لاالتيالدودةهناكورأيت،أخرىدرجةخمسمئةبعدوأنزلوني

،الابديالهلاكقعرحتىأنزلونيثم.الخطأةتحرقكانتونارأتغفو
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ورأيت،الجنوبنحووقادونيعشر.الإثنيالهاويةجروحهناكورأيت

يجلدونه.والملائكةبجفونهمشنوقارجلاهناك

؟(1خطيئتههيوماهو"من:فسألت

حققلقد.أمهضاجع"هذا:الحربقضاةكبير،ميخائيلليقال

1."يشنقبأنأمرلذا،حقيرةجنسيةشهوة

الدجالالمسيح40

بقضبانممسوكارجلاهناكورأيت،الشمالنحووقادوني

حديدية.

هو؟،(فسا!لت:"من

للجمهورارغفةصانعأ2،اااللهابنأنا11قال:الذي"انهلي:قال

بماء3."وخمرا

جنسإلى،أنا،لأنقله،مظهرهإلىعزفني،ردث"يا:النبيقال

به.(1يؤمنوالاحتىالبشر،

اليمنى:عينه.متوحشحيواىمظهرمثل:وجههمظهر11لي:قال

ذراعا.عريضفمه:.ثابتة:الأخرىالفجر.عندتبدونجمةمثل

من:قدميهباطن.كبيرةمناجلمثل:أصابعه.شبراطويلة:أسنانه

السماء،حتىارتفعلقد.الدجالالمسيح:كتابة،جبهتهوعلى.شبرين

مثلوأحيانأطفل،مثلأحيانايبدوسوف.الجحيمحتىوسيهبط

.-(1شيخ

وتحذعصيانإنه.جنسيمنهأكثريبدو،مافيدينيبعداليهوديالتقليدفيللرنى-1

لله

الكذبة.المسحاءعبارة-2

الدخال.المسيجأوالشيطاناوبلعالبذلكيقومأنيمكناليهود،لدى-3
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يخدعبأنتتسامحأنأنت،يمكنككيفرفي،"يأ:النبيوقال

البشر؟1(جنس

مثلوتارةطفل،مثلتارةيبدوإنه.نبيييا"إسمع،:اللهقال

يدويسوفذلك،بعد.الحبيبإبنيأنهأحديصذقلاإنماشيخ،

عندها،الفساد.قابلينغير،سيقومونوالموتى،ستفتحوالقبوربوق،

البزانئة.الظلماتفي،الرهيبالتهديديسمعأنبعدالخصميختبىء

السماءسأحرق،عندهاوالبحر.والأرضالسماءستباد،عندها

."ذراعلثمانمئةوالأرضذراعالثمانين

أخطت؟(1بم"والسماء،:النبيقال

الشر.(1يحصلحضورها"في:اللهقال

أخطت؟"بم،"والأرض:النبيقال

لذا.الخصمسيختبىء،الرهيبالتهديديسمعأن"بعد:اللهقال

البشر."جنسمنالعاصيومعها،،الأرضسأذيب

."المسيحيينجنسعلى،معلميا،أشفق11:النبيوقال

.ثدييها\ترضعمتوحشةحيواناتوأربعة،مشنوقةامرأةورأيت

رمتأنهاوحتىترضيع،أنرفضت"هذه:الملائكةليوقال

20(1الأنهارفيالزضعاء

فتى،هناكليسقمر.ولاكوكبدونمنوليلامخيفةظلمةورأيت

زوجها.معامرأةولا،طفلهامعأمولا،أخيهمعأخولاعجوز،ولا

.1(الخطةعلىأشفق،الإلهالرلثأيها"يا:وقلتفبكيت

الأصل.مصريةفكرة-ا

المصريةالأخلاقتدينهما،خصوصاالإرضاعورفض،الطفلقتل-2
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السماأإلىالعودة50

مجدداوحملتنيوخطفتني،سحابةأتتهكذا،أتكلمكنتوفيما

وقلت:بمرارةفبكيت،كثيرةمحاكماتهناكورأيت.السماواتإلى

.(1أمهبطنمنيخرجلمالإنسانانلوالأفضلمن"كان

ياهنا،إلىأتيت"منذ:قائلينيصرخونأخذواالعقابفيوالذين

.(1الراحةمنقليلاوجدنا،اللهقديس

."خطاياهميبكونللذين"طوبى:النبيقال

القمححثةالحارثيودعكما.الحبيبعزرايا"إسمع،:اللهقال

كليبقىالأولالشهرفي.المزرعةأرضبذارهالإنسانيودع،الأرض

الرابعفيالشعر،ينبتالثالثفي،ينفتحالثانيفيمتماسكا،شيء

الشهرفي،حليبا1أالجنينأيتحولالخامسفيالأظافر،تتكون

في،للحياةقابلهوالسابعفي،النفسويتلفىجاهزهوالسادس

صحةفي،الأرضعلى2إالطفلأويولدالمرأةبابأقفالتفتحالتاسع

."3جيدة

الويليولد.لمالإنسانانلوالأفضلمنكانرلث،"يا:النبيقال

.11للدينونةتأتيحين،إذاالبشريل!أجنسأ،

للدينونة؟(1واسلمتهالإنسانصنعتلمرلث"ياللمعفم:قلت

ينتهكونالذينعلىبالفكيدأشفق"لنقوي:بتصريح،اللهقال

.(1عهدي

الترجمةموضوعالنصإلىأعيدتالكلمة-2و1

الزمنفيعلميةنظريةأييطابقلاإنماالتنجيمي،للادبمطابقالحبلوصف-3

شعبية.ومعتقداتوسوساتخليطإنه-القديم

-2و1راجع-4
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؟(1جودكأينرلث،"يا:النبيقال

لاالإنسانلكن.الإنسانياجلشيء،كلخلقت"أنا،اللهقال

.(1وصاياييحفظ

ع!دها،.والجنةالقضاءأمكنةليأكشفرب،"يا:النبيقال

،أخنوخهناكرأيت.الحياةشجرةورأيت،الشرقنحوالملائكةقادني

ورأل!والآباء.الأبراركلم!ى،لوما،،بولس،بطرس\،موسىإلل!ا،

والأحكامالجليدإيداعمكان،الرياحعصفالهواء،عقابهناد

ر(سه.منمشنوقارجلأهناكورأيت.الأبدية

هو؟""صقلت:

2."الحدودموضعبذلهذالي:قالوا

إنسانأي،وإلهي"رئي:للمعلمفقلت،عظيمةمحاكمهناكورأيت

يخطىء؟"لمورولد،وقدإذا،

الذينالخطأةكلورأيت،الجحيمقعرإلىأسفلإلىوقادوني

الجنسأرىوأناأيضا،أنا،أبكيوكنت.ويبكونينوحونكانوا

هكذا.معاقبأالبشري

المكلفينالملائكةإسمعزرا،يا،"أتعرف:اللهليقالعندها

أكر،،غابوتلون،روفائيل،أوريل،جبرائيل،ميخائيل؟بالتمام

".3زبوليون،بيبوروس،رفوجيتونوسأ

المسيحي.العصرلتدشنالقديمالعهدبحسبعودتهاالمنتظرةالثلاثالشخصيات-1

.اليهوديوالأدبالقديمالعهدذلكيؤكدالرلفثةالمجتمعاتفيشالعمحزمإنتهاك-2

قالمةفيمعروفينغيرالاخرونالخمسة.الملأنكةلرؤساءالأولىالأربعةالأسماء-3

أبوابيحرسالذيالمزدوجالأسدهوأكرالمصريةالنصوصفيوالشياطينالملانكة

.الآخرة
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\.مو

عند

المستود

لكن

قال

قال

قال

قال

قال

قال

قال

النبيت

أعط.حبيبيياعزرا،يا،الان"متإلي:صوتأتىها

.(1إليكبهغهدالذيع

؟1(نفسيأخذيمكنكمأين"منقال:النبي

."الفممنسحبها"يمكننا:الملائكة

!"ستخرجهناكمنليس،اللهمع1لوجهوجها"تكلمت:النبي

.(1منخريكمنأخذها"يمكننا:الملائكة

.1اللهمجدتنشئقا"منخراي:النبي

."عينيكمنأخذها"يمكنناالماوئكة:

.(1اللهظهررأتا"عيناي:النبي

.11الرأسقمةمنأخذها"يمكننا:الملائكة

هناكمنليس،الجبلعلىسرت،موسى"بعد:النبيقال

1(!ستخرج

."أظافركطرفمنسحبهايمكننا11:الملائكةقال

."المذبحقربسارتا"قدماي:النبيقال

يقولون:وهمشيء،إلىيتوصالونيكونوالمالذينالملاثكة،وابتعد

.(1نفسهأخذيمكننالارب،"يا

جيشمعالوحيد،إبنييا"إنزل،الوحيد:لابنهاللهقالعندها،

01(عزراحبيبينفسلأخذ،الملائكةمنوافر

موسى.امتيازوهو،1،فمإلىفم"منحرفئا-1
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"أعطني:للنبيوقالالملائكةمنوافراجيشابالفعلالرفيوأخذ

الإكليلأجلكمن.فيكوضعتهالذي،إليكبهعهدالذيالمستودع

101(جاهز

لكسيبقىفمن،نفسيمنيانتزعتإذارفي،"يا:النبيوقال

البشر؟11جنسلمصلحةللترافع

.(1معيتترافعلا،الترابمنومستمدفانأنتطالما":اللهقال

.1(ضدكالترافععنأتوفف"لن:النبيقال

متجاهز.الإكليل،أجلكمن.المستودعذلكمع"هات:اللهقال

11.لتناله،الآن

أرضا،الارسقطتإذا،معلمي"ياباكيا:،يقولالنبيأخذعندها،

لأنني،أسفيوا،أسفيواضدك؟مرافعتيأفادتماذاأجلفمن

الذيأناوالأبرار،القذيسونأيها،ككمأبكوني.بالدودسأهلك

القديسونأيها،كلكمأبكوني.للموتأسلمتالذيإنماكثيرارافعت

."الجحيمكأسمندنوتلأننيوالأبرار،

احتملتالخالد،أنا.حبيبيياعزرا،يا"إسمع،:اللهلهقال

مختارفي،أقمتلكنني2.قبرفيوضعتوالمز،الخلذقت،الصليب

.الموتمنإذاتخفلاالبشر.جفسلأخلص،الجحيممنآدمناديت

منيأتيمالكنالسماء.إلىبالفعليعود،النفسأيمني،يأتيفما

أخذ."حيثمن،الترابإلىيعودالجسد،أي،التراب

المختارين.لخلاصكلاسيكيةصورة-1

الثانيمالقرنفيالصغرىأسيافييبدوماعلىبرزتالالاماللهاحتمالعقيدة-2

اليهوديتهمهمانيريد!الممسيحيونبهاقال.المتوسطحوضفيانتشارهاقبل

روماأسقفدانها.صارمةبوحدانيةوبشئروااللهإبنمصافإلىالمسيحبرفع

م447عامالكبيرليونوالبابا.مالثالثالقرنفيكاليست

http://kotob.has.it



المنحولةاالئ!124

الإسلأميةاطهتدينمكتبة

لا؟التصرفكيف؟العملما!أسفيوا،أسفي"وا:النبيقال

."أدري

الكونخالقيا،الأبديالإلهأيها:يقولالمغبو!طعزراأخذعندها

،مكيالثلثفيالأرضوضبطتبالشبر،السماءقستالذيأنتكه،

السماواتنحوإيلياالنبيخطفتالذيأنتالكاروبيم،تديرالذيأنت

ترعشالذيأنتجسد،كلالغذاءتعطيالذيأنتنار،منعربةعلى

كثيرا،رافعتالذيأنا،إليئأثصت،قدرتكأماموترجفهشيءكل

الذينبه،ويحتفظونالكتابهذاسينسخونالذينكلواعط

وبار&السماء.منبركةأعطهم،ذكريويحيونإسميسيتذكرون

تذكرلادينونته،ويومالجديد،أيوبوضع1أباركتأكماكهاحياته

تماما،ليحرقوا،الكتاببهذايؤمنوالنالذينإنما.القديمةخطاياه

211!وعامورةسادوممثل

سوف،طلبتهماكل،حبيبيياعزرا،"ياله:قالصوتوأتى

".واحدلكلأعطيه

الثامناليومفيكبير،بإجلال،الموقرةنفسهاسلمالفور،وعلى

ويوزع.وأناشيدعطورمعودفنوه3.الأولتشرينشهرمنعشر

قوةإليهويهرعونعليهيتحشرونالذينعلىوالموفر،القذيسجسده

4.تنضبلا،وجسديةنفسية

أمين..الأبدوإلىالآن،والعبادةالإكرام،القدرةالمجد،يليقله

الترجمة.موضوعالنصإلى(عيدتالكلمة-1

.الجديدةالمصريةالإمبراطوريةسحرةلدىالنموذجهذانجد-2

إلهيةنعمةعلىحصولهلااالأخيرةصلاتهاستجابةنتيجةهوموتهعزراإرتضاء-3

موسى!منأعظمويغدوجمعاء،البشريةموتهيعنيهكذا،.أخيرة

الئاني)القوندياكريياريقول-مكانهذكردونمنإنماالقذيس،قبرالىالحجتأكيد-4

وحبرون.إيلوتيرولوليسبينالطريقعلىأسوا،فيمدفونعزراأن.(معشر
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الكالملنصايةلللددا-الؤيا

علىوسدراك،اللهبينلاهوتيجدلالنص

العالم.نهايهروياصفاتبعضاحتوائهرغم

ثلاثةمحوره.للخطاةسدراكبتشفعوينتهي

الإنسانليعيشخلققدالعالمكانإذا:أسئلة

جهدإذا؟بالموتعليهمحكومالأخيرفلمفيه،

والعقابالتدميرفلم،الإنسانلصنعالله

ادممعصيهكانتإذا؟الرحمةعلىيتغلبان

الذياللهيبقيفلم،شيطانيةخدعهمنناتجة

الشر؟بإدامه،صنيعهيهذد

نجد،الأخيرةوالصلاةاللاهوتيالجدلبين

.الموتالقذيسرفضفيفصولئلاثة

ويحصر،بالأعمالالخلاصأنالنصيؤكد

نأإلىويشير.المهتدينفيالإلهيالغفران

التيالإختيارحريةأساساهياللهمحبة

الرؤياأصليكونقد.للإنسانتركها

الفتحقبل(العربيه)مقاطعهفلسطيني

العربي.

أوكسفورد،فيموجودواحد،الرؤيامخطوط

مجهولهكلماتببضويحتويمشؤه،نمئه

المعنى.

الأرجح.علىعزرا،لاسممشؤهةصيغة
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المحبةأولويةا.

اهتداءوحتىالمحبةشأنفيسدراكوالمغبوطالقذيسخطاب

يسوعلربناالثانيالمجيءشأنوفي،الرأيمستقيميمسيحيين

.المبارك،المعفم.المسيح

غالبا.الصادقةالمحبةسوىآخرشيئانكرملادعوناالأحباء،أيها

هي.المحبةلنمتلكلذا.ساعةوكلليلةكليوم،كل،بالفعلنتعثر،ما

فائدةما،أولادييا،الواقعوفي.كثيرةخطاياعن،بالفعلتكفر،

تخلض؟التيالمحبةنملكلاكناإنشيء،كلامتاوك

،ووالملكدعوة،فخمطعامتقديمفائدةماالصغار،الأولادأيها

نكنلمإنإزعاجا،شيءيسئبلئلاالغاليةالأشياءأنواعكلتحضير

فقطنقملمإننا.يتناولأنبالفع!يد،يمكنلا،الطعامهذاملحا؟نملك

ضيوفنالدىأهليتناوفقدناجهدناخسرنالكننامجد،غيربإنفاق

يأ؟الفائدةما،إلينابالنسبة:إخوتييا،هناسواءوالأمر.أيضا

محبة؟دونمنالواقعفينملكنعمة

لوحتىصام،لوحتى،عذريتهأحدهمحفظلوحتى.واهعملكل

قدمأوقرابيناللهإلىحمللوحتىللفقراء،وليمةوقدموصفىسهر

مناخر،شيءأيفعلأو،كنائسبنىلوحتىخيوره،كلبواكير

النبيلأنالواقعفيذلكيقزلم.اللهعندشيءيحسبلامحبةدون

تفعلأنتقزرلاالرلث."عندرجسالكافرينذبيحة")ن:يقولأيضا

أحبلكننيأخي،"أكرهقلت:إذا.محبةدونمنمأشيئايوما

الواقع:فيبالضلاليفحمكاللاهوتييوحناإن."كاذبفأنت،المسيح

نأيستطيعكيف،يراهلاالذيالله،يراهالذيأخاهيحدثلا"من

يحببأنهويعتقدلأخيهكراهيةيملكالذيأنالواضحمنيحئه؟"
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بالفعل:يقولاللاهوتييوحناان.بنفسهنفسهويخدعكاذبالمسيح

أيضايح!ثاللهيحبالذيحتى،اللهمنعليهاحصلنا،الوصية"هذه

الشريعةتتوفف1أالوصيتينأهاتين"علىالرفي:قال،وبدوره."أخاه

11.والأنبياءكلها

ينفذالمحبةيملكالذيإنالتصور!والفاثقةالخارقةللروعةيا

التيالمحبةلقدرةيا.الشريعةتمامبالفعلهي،المحبةكقها.الشريعة

سوىقيمةيملكشيءمنماتحد!لاالتيالمحبةلقدرةيالها!نظيرلا

هذهإن.الأرضعلىولاالسماءفيلاأعظمشيءمنما،المحبة

الفضائل.كلتتويجهي،الإلهيةالطبيعةذات،المحالة

هي،هابيلقلبفيمهمازاكانتالتيهي.العالمتمامهيالمحبة

منجعلتالتيهي،موسىحفظتالتيهيالآباء،ساعدتالتي

عنالكلاملم"يوسفعضدتالتيهي،القدسالروحمسكنداوود

بسبب.إليناالسماواتمناللهإبنأنزلتأنهاهوالأهمذلك؟

الجحيم،إلهوأسر،الموتفصرع،صالحهوماكلأظهر،المحبة

واحدا.قطيعأوالبشرالملاثكةأصبح،المحبةبسبب.إلخ...ادموبعث

التيهي.موعودالسماواتملكوت،مفتوحةالجنة،المحبةبسبب

هي،إنشاداوالكهوفالجبالحو!لتالتيهي،دوراالصحاريحو-لت

.والمنحصرةالضئقةالطريقفيالسيروالنساءالرجالعلمتالتي

حتىذلك،وفوق؟للمحبةالفريدةالصفاتتقديممتىحتىإنما

مقبول.شكلفيذلكيستطيعوالنالملائكة

للإنسانطوبى!صالحهوماكلرأسالمغبوطة،المحبةأيتهايا

"ليس:المعلمقالكما!الصادقةوالمحبةالحقيقيالإيماناكتسبالذي

.،(لأصدقائهحياتهالمرءيبذلأنمنأعظمحبمن

الترجمة.موضوعالنصإلىأعيدتالكلمة-ا
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السماءمنصوتأ.

:الصوتسدراكسمع،يراهأندونومن

الأمورلكيكشفأنوسؤالهباللهالاتصالفيأترغبأتريد،"

؟"أسئلةشأنهافيتطرحانتريدالتي

رثي؟"يا،"ماذا:سدراكقال

السماء."إلىهكذالأصعدكإليكأنا،،!أرسلت:الصوتلهفقال

ياقادرأ،لستلكنني،اللهمعلوجهوجهاالتالمأود"هو:قال

.!السماواتإلىفوقإلىالذهابعلىردث،

حتى،السمواتإلىفوقإلىومضىلحملهجناحيهالملاكوبسط

.هناكأيضأالألوهةشعلةوقامت.أقامهحيثالثالثةالسماء

فعلتراا0يم

:الربلهوقال

الذياللهمعدعوىلديكلم.سدراكحبيبييا،أتيتأنك"حسن

.""اللهمعلوجهوجهأالتالمأريد11قلت:لأنكصنعد؟

صنعتلتمربي،يا.الأبمعدعوىللإبن"نعم،:سدراكلهقال

؟"الأرض

."الإنسان"لأجلالرفي:لهقال

علىصالحهوماكلبذرتلمالبحر؟صنعت"ولم:سدراكقال

11؟الأرض

."الإنسان"لأجل:الربقال
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؟1(أهلكتهفلمذلك،فعلتقدكنت"إذا:سدراكلهقال

أتصؤركماأرئيهيدفي.وتشكيلصنيعتي"الإنسانالربئ:قال

.(1ذلك

رئي.يا،مرانإنهماوالنار.العقابهي،تربيتك11:سدراكلهقال

يا،السرعةبهذه،فعلتماذايولد.لمالإنسانانلوالأفضلمنكان

لمأنكطالما،الإنسانصنعتلمالمدشمتين،غيريديكأتعبتلمربي؟

؟(1عليهتشفقأنتريدتكن

الشيطانgادم40

الجنة،فيووضعتهأدم،الأولىالجبلةصنعت"أنا،:اللهلهقال

فقطحاذركل،الثمار،كلامن1له:وقلت،الحياةشجرةوسطفي

يسمعلملكنه."اموتأبالفعلفستموتمنها،أكلتفإذا.الحياةشجرة

.11الشيطانخدعهوقد،الشجرةمنوأكل،وصيتي

أمرتانت،.ادمخدعمعفمي،ياذلك،تريد!لأنك:سدراكلهقال

يسمعلمالملائكةأولكانالذيلكن،أدمأمامبالسجودملائكتك

نحويتقذمولمامركخالفلأنهطردته!وأنت!أمامهيسجدولمامرك

صانعتقتللمفلم،الانسانتحبكنتإذا.يداكصنعتهالذيالعمل

،دخانمثلفهو،؟مرئيةغيرروحمقاتلةيستطيعمن؟الشيطان،الظلم

اللهأنت،،يحاربكهو،.خطيئةكأويعلمهمالبشر\.قلبيدخل

الانسانهذه،والحالضدهيفعلأنيستطيعماذا،إذاالخالد؟

أنااقبلنيوإلا.العقاباتوالغ،معلميا،أشفق؟بالشفقةالجدير

وخصوصأ-فيهاموجودةالعناصر،سئدةالشياطينكانت.الشعبيةالمعتقداتفي-1

مرلهية.غير!هي-الهواء
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مراحمك،هيفأين،الخطأةعلىئشفقلاكنتإذا.الخطأةمعأيضا،

رلث؟(1يا،رأفتكهيأين

حاملكانبهأمرتهماكلأنمنكمعلوما"ليكن:اللهلهقال

كلبهاتبعت،والأرضالسماءوارثعاقلا،جعلتهفقد،مصالحة

ماتلفىالذيهو،إنما.وجههوأمامأمامهيهربحيوانوكلشيء،

الذيالأبهونوعأيمنلي،قل.وخاطئازانيأغريبا،أصبحلي،هو

أبيه،عنمتخليارحل،مالهتلفىبعدماالأخير،وهذا؟لابنههبةقذم

فأظلمعنه،تخفىابنهأنرأىالأبإن.غريبوعبدغريباوأصبح

عنتخفىلأنهمجدهمنابنهوطردمالهيستعيدمضىالأبإن.قلبه

تلقىالذيوهوشيءكلأعطيتهالغيور،الرائعاللهأنأ،كيف.أبيه

وخاطئا؟11زانياأصبح،ذلك

أينمنتعرف.الإنسانصنعتمعفم،يا،"أنت:سدراكلهقال

لعقابذرائععنوتبحث،معرفتنامصدرأينمن،إرادتهمصدر

تماما،وحديأنا،بالفعلأملأألا.أطرده،هذهوالحال.الإنسان

تريدكنتلأنك.ربياأيضا،الإنسانخفصوإلا،؟السماويةالمساكن

.(1بالشفقةالجديرالإنساناخطرلثياذلك،

الانسانمراقبة.ه

ادم،صنعت،أنا؟سدراكيا،بكلماتتهاجمني"لم:اللهقال

كانت011منيرهومن،بينكممافي،أنظروا11:وقلت،والشمس،وامرأته

القمر\،منجمالاأسطعآدمامرأةلكنواحدةميزةمنوادمالشممس

0(1حياتهاوشاركها

الجمالفائقشيءوصفنريدحينالبالفييخطرماأولإنالمعترابنيقول-1

11بالقمرشبيه"وجه!القولهو،البالغكمالهوإظهار
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ترابا؟تتلفكانتإذا،الجميلةالأشياءفائدة"ما:سدراكقال

ياهذه،والحالكيفبالشرا"؟الشرتبادللا11رفي:يا،تقولكيف

الانسانتعامللمإذا،لكن،أبدا،تكذبلاالإلهيةكلمتكإنمعفم؟

ماكر،حيوانالبغلةأنأعلمأناالشر؟مقابلالشرتريدألا؟بالمثل

نريدنحنحينبرسننضربهالكننا.الأخرىالأربعذواتمنأكثر

يتحركالتيالمراتكلوفي،يراقبونأرسلهم.ملائكةلديكأنت.ذلك

بالقكيديتقدمولن،واحدة،قدمهاحتجز،الخطيئةنحوالانسانفيها

."يريدحيثإلى

."االعالمفيعليئتنعمالم1:يقول،قدمهاحتجزتإذا11:اللهلهقال

ملائكةارسلتلذا.احبهكنتلأننييشاءكمايذهبتركتهلكنني

نهار.1(ليليراقبونهعدلي

بينأولأأحببتمنالانسانانمعفم،يا،"اعلم:سدراكقال

بين؟الزيتونةالأشجار،بين"النعجة،الأربعذواتبين"مقتنياتك

الأنهار،بين؟النحلة،المجنحةالكائناتبين؟الكرمةقضيبالثمار،

يا،أيضاالإنسانيحبهذلكوكل.أورشليم،المدنبين؟الأردن

.(1معلمي

إذا.سدراكيا،واحداسؤالاعليكا،أطرح.لسدراكاللهقال

منما،بطريقة،جربتلوحتىمعي\،فقاتل،إجابتيأحسنت

.ا،صنعك

11."لكلم:سدراكمال

وكمو"لدواالبشرمنكمالأشياء،كلصنعتمنذ11:الإلهالرب

،سدراكيالي،فل؟لديهمشعرةوكمالموتيريدونكانواكم5ماتوا

مبهمةعبارة-1
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وكمالعالمفيأشجارمنكانكم،والأرضالسماءنشأتمنذ

ورقةوكمالعيشتريدكانتكم،السقوطتريدكانتكم؟سقطت

ارتفعتالأمواجمنكمالبحر،صنعتمنذ،سدراكيالي،قللديها؟

طولعلىهبتالرياحمنوكمترتفعأنيجبكانكم؟هبطتوكم

يكونحين،الأزمنةعالمإنشاءمنذ،سدراكيالي،قلالبحر؟شاطىء

يجبكانوكمالعالمفيسقطتالقطراتمنكمبالمطر،مليئاالهواء

تسقط؟"أن

،وحدكأنت.رلثياذلك،كلتعرف،وحدك"أنت:سدراكوقال

أنا،لأذهبوإلا.العقابمنالإنساننبئفقط،أرجوك.ذلككلتحفظ

جنسي.عنمنفصلاأكونولاالعقابإلىايضأ،

الوديعةإستعادة6.

،سدراكحبيبينفسخدهئا،11الوحيد:المولود،لابنهاللهوقال

.،(الجنةفيوأرحها

اودعهاالتيتلك1أعطنيأ"السدراك:،الوحيدالمولود،الابنفقال

."أظافركنعومةمنذالمقذس،مسكنكأمك،بطنأبي

2011نفسيأعطيك"لا:سدراكقال

عنليبحثتأنتإنهنا،إلىواتيتأرسلتأنا"ولم:اللهلهفقال

أعطنيلذاترد4د.دونمننالسكباخذأبيمنالأمرتلقيتأناأعذار؟

.(1جدأالمرامةنفسك

الترجمة.موضوعالنصإلىأعيدتالكلمة-1

إبراهيمبرفضيذكرسدراكرفض-2
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يأمنإنطلاقأ،نفسيستأخذاين"ومنلله:سدراكوقال

عضو؟"

وقلبك،رئتيكوسطفيموضوعةالنفسانتعلم"ألا:اللهلهفقال

والفم.الحنجرة،البلعومعبرتقادانها؟أعضائككلفينشرتوأنها

منوتتجفعتنحصر،الخروجوشكعلىهيالتيالساعةوفي

عنلفصلأنمنإطلامامفزولاالأعضاء.كلومنالأظافرأطراف

القلب.منوتنتزعالجسد

النبينواح7.

وقال،الموتذكرىوتصورذلككلسمعبعدما،سدراكوثار

نأإلنتناهىفمد،لأبكيصغيرةمغفرة!رلثيا"إمنحني،لله:سدراك

."صنيعك،المسكينللجسدعظيمعلاجوهيكبيرةقدرةللدموع

مثلالمزدانالرالعالرأسأيها"يا1:قائلاوينتحبيبكيوأخذ

منأشهرشعرك!والأرضالسماءعلىالشمسنورياالسماء،

البوقمنلسانكالرعد،مناذناك3،بوصورمنعيناك2،تيمان

الجديرأنت.الجسدكليحركماالرأسصغير،إبداعودماغك

فيسقطوقد،والآن10001محبوبهوماكلمنوأجملبالح!ث

مجهولأ.أصبح،الأرض

اللتانالمجتهدتان،جيدا،المتعفمتان،الناعمتاناليدانايتها"يا

كلتكدساناللتانالماهرتان،اليدانأيتهايا!الجسديالغطاءتغديان

ايضأعرفتهاالح!ثواناشيدالأنشاد.بنشيديذكرانووصفهاالجسد(جزاءتعداد-ا

وفلسطين.وسوريالبنانفيالفولكلورلةالزفافحفلاتوتعرفهاالقديمةمصر

القديمة.أدومبلاد-2

اوجهاعرفت.الرومانيةالعربيةفالمقاطعة،النبطمملكةثمادوم،بلادعاصمة،بصرى-3

آنطاكية.بطريركيةتتبعوكانت.مالسادسالقرنفييوستينيانوسأيام
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ذهباوالمزئنةالمزدانةالأصابعأيتهايا.البيوتزئنتلقدشيء،

راحتيتبسطالثلاثةالمفاصل!عظيمةإبداعاتتنجزالتي،وفضه

العالم.هذاضيفاتتصبحينوالآن.الجميلةالأشياءفتكدسانالكص

تلقائكما،منتركضاناللتان،المشيالجميلتاالقدمانأيتها"يا

جيدأالمستويتانالرممبتانأيتهاياإطلاقأ!تقهرانلاجدأ،سريعتين

معتركضانالقدمان.الجسديالغطاءيحركلادونكمامنلأن

الحلوياتالأشياء،كلمكدستيننهار،ليلوالقمر،الشمس

الصلبتانالقدمانأيتهايا.الجسديالغطاءومغدئتين،والمشروبات

اللتان،الأرضسطحعلىتتحزكاناللتان،الجريوالجميلتاجدأ

كه،الجسدترفعاناللتانالقدمانأيتها!للبيوتخيركلتحضئران

القذيسين!إلىومبتهلتانتوباتمؤديتان،الهيكلنحوتركضاناللتان

جامدتين.تلبثانالآن

أيتهايا.أخلصكالآنحتى،والقدماناليدان،الرأسأيها"يا

عنهمنفصلةأنتوالآن؟والمسكينالحقيرالجسدفيألقوكلم،النفس

إلىيمضيالمسكينوالجسد،الربيأمركحيثإلىوتصعدين

الرأس،الكواكبمثلالمتطايرالشعرالمزئن!الجسدأيهاياالدينونة.

اللتانالعينانالعطر،الزكيالوجهأيهاياالمزئن!السماء،مثلالمزدان

الحاملاللسان،البوقصدىهوالذيالصوتبالنور،تأتيان

الرأس،بالكواكبالشبيهالشعر،جيداالمزدانةالذقن،المصالحة

الذيبالنور،تأتيالذيأنتجيدا،المزينالجسدالسماء،كماالعالي

فيسقطتوقدوالآنشيء!كلمعرفةتستطيعالذي،العذوبةتحمل

.1(مرئيغيرأصبحجمالكالجسد،أيهاهئا،،الأرض

http://kotob.has.it



135العالملنهايةسدراكرؤيا

http:// kotob. has. it

الأخيرةالفرصة80

دموعاستذرفمتىحتى.سدراكيا"توفف،:المسيحلهقال

.(،تحياسوفوميتا،لك،مفتوحةالجنةان؟وتنوح

قبلأحيا،طالمارب،يا،أخرىمرةأكمك"سوف:سدراكلهقال

.(1طلبيسماعترفضلا،أموتأن

.(1سدراكيا"تكلم،الرفي:لهقال

عاممئةأوتسعين،ثمانينإنسانعاشإذا"1:أسدراكاقال

منكمفخلالالاهتداء،فيوعاشتابإنماالخطايا،فيوعاشها

؟(1خطاياهلهلتغفراهتدىقديكونأنعليهالأيام

واهتدى،عاماثمانين2أوأأمئةعاشوقد،تابإذا":اللهلهقال

بالفع!يدأذكرفلن،الموتوحلعدلثمرأثمرإذا،أعوامثلاثةخلال

.1(خطاياهكل

يحللاموتهعل.رئيياكثير،شيءأعوام"ثلأثة:سدراكلهفقال

وكن،صورتكعلىرب،يا،أشفقاهتداعه!أتمقديكونأنقبل

،اكثير!شيء،أعوامثلاثةلأنرحوما،

ومارس،موتهوتذكرعام،مئةخلالإنسانعاش"إذا:اللهلهقال

.1(آثامهكلأغفرفسوف،فترةبعد،ووجدتهالناسأماماعترافا

امنرحمتكإلىأخرىمرةابتهل،ربيا11:مجدداسدراكفقال

1(!بعنفويخطفهيحللاموتهعل:طويلالوقت.صنيعك3أجلأ

حبيبي.يا،سدراكياواحدا،سؤالاعليك"أطرح:المخلصلهقال

الترجمة.موضوعالنصإلىأعيدتالعبارات-3و2و1
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أتذكرفلنيومأ،أربعينخلالالخاطىءاهتدىإذا.تسا!لنيثم

ارتكبها."التيالخطاياكلبالق!كيد

الحاميأيهاإلي،"أنصت:ميخائيلالملائكةلرليسسدراكوقال

."العالمعلىاللهليشفق،سفيريوكنأنجدنيالقادر،

بأي،طريقةبأيعلمنارب،"يا:قائليناللهإلىوابتهلاوسجدا

."الإنسانيخلصسوفجهدوباياهتداء

،الدموعمنبسيل،بطقوس،بابتهالات،"باهتداءات:1أاللهلهاقال

تعلم،الآخرون؟بدموعخلصداوودنبئيأنتعلمألا.حارةبفؤهات

لاوثنيينهناكأن،سدراكيا،تعلم.واحدةبلحظةخلصواأنهم

لكن،معتمدينليسوا!الشريعة2أمورأأيفعلونإنماالشريعةيملكون

معواستقبلهممعموديتينحويتحوكون؟إليهممضىالإلهيروحي

بزيتيودهنوابمعموديتياعتمدوابعضهم.إبراهيمحضنفيأبراري

أننيإلا.يتغيرواولن،شديداياسأ،يائسينيغدونلكنهم"الإلهي

ومع.ليهتدواوالجودالشفقةمنبكثيبى،الرحمةمنبكثيرانتظرهم

كانالذيالحكيمإلىيستمعواولمألوهتي،تبغضهمايفعلونذلك،

:مكتوبأنهتمامأتعلم-ألاالخاطىء.أبدأنبزر-لاقائلا:سؤالأيطرح

إلى31يستمعواألمإنما.ا؟"العقاببالقكيديروالناهتدوا،الذينإنا

وفيملائكتي،يكذرونإنهم؟الأناجيلفيكلماتيإلىولاالرسل

لاإنهم!ملاكيإلىحقأمنتبهينليسوا!!وسيوفيالدينيةالمحافل

منتبهين،يكونواأندونمنيمكثونبلالمقذسة،كنائسيفييمكثون

ولاأنابهاأرضىلاعظيمةخطباويالقون،ارتجافولاوجلدونمن

."ملائكتي

الترجمة.موضوعالنصإلىأعيدتالعبارات-و23و1
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رحمة،ومملوءخطيئةدونمنوحدكأنت،رلث"يالله:سدراكقال

أتي+لم:قالتألوهتكلكنبهم،وترأفالخطةعلىتشفقالذيأنت

الاهتداء011"إلىالخطةبلالأبرارلادعو

،واحدةبلحظة،اللصأنسدراكياتعلم"ألالسدراك:الربقال

بلحظةأيضا،هوخلص،وانجيلي3رسوليأنتعلمألا؟وخلصتغير

طرقعلىيتقذمونهؤلاءفاسد،حجرمثلقلبهملان21إنماا؟واحدة

."الدجالالمسيحمعهالكونوهمكافرة

إلىمضىالإلهيروحي+إنأيضا:قلت،رئي"يا:سدراكقال

يملكواأندونمن،الشريعةبهتأمرمايفعلونالذينالوثنيين

الذينوالآخرينوالإنجيليوالرسولاللصأنبماإنما.."شريعة

إلىبالنسبةرب،ياحليمأ،كنكذلكربي،يا،ملكوتكدخلوا،تعثروا

العذاباتمنكثيراتجلبالحياةلأن.الأخيرةالأزمنةفيخطئواالذين

.11الندامةمنوقليلأ

حين.ثلاثةأطوارفيالإنسانصنعت"لقدلسدراك:الربقال

غداحين.كبواتهعنعينيأغمضكنتفتيا،كانأنهلفكرةفتيأ،كان

عليهأيضاأسهرشاخ،حين.ضميرهعلىأسهركنترجلا،

."ليهتدي

فقطأشعر.وتحفظهذلككلتعلمأنت،رب!يا:سدراكقال

."الخطةإلىبالنسبةبالرأفة

حتىبالرأفةبالشعورأعدك،حبيبييا،سدراك!يا:الربلهفقال

بالظكيديرىلن،اسمكيتذكروالذي.عشرينإلى،يوماأربعينتحت

بولس.القديس-1

الترجمة.موضوعالنصإلىأعيدتالكلمة-2

http://kotob.has.it



المنحولةالرف!138

الإسلأميةاطهتدينمكتبة

وإذا.وراحةعزاءمكانفيالأبرارمعسيكونلكنه،العقابمكان

أبدإلىبالفع!يدخطيئتهتعذفلن،الرائعالكتابهذاأحدهمكتب

."الآبدين

يانخه،،خادمكأجلمنأحدهم1نؤرإذا،رفي"يا:سدراكوقال

شر.11كلمنرفي،

.1(معفميا،نفسيخذ"الان:اللهخادم،سدراكوقال

القذيسين.كلمع،الجنةفيووضعهااللهوأخذها

آمين.الابدين،أبدإلىوالقوةالمجدله

العماداحتفالاتخلالالشرقيةالكنائسفييجريكانالأنوار"،"تطوافأوالتنوير-1

ماتمإلىبالنسبة،فلسطينفي.مالسادسالقريةفيمذكورانجدهالفصحليلة

الذخائر.إيداعيرافقهالشهداء،
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العللؤيا

العالم،نهايهرؤيانوعمنلاتينينص

هنانترجم،أربعةتنقيحاتفياليوممحفوظ

طولها.أ

فيعزراملائكةسبعةيقود،الأولالقسمفي

عذاباتباكتشافلهتسمحالجحيمإلىزيارة

وعبثامرارالهؤلاءالنبىيلتمس.الخطة

الإلهية.الرحمة

عزراالملائكةرؤساءيقود،الثانىالقسمفي

يتناولوحيالهيكشفالذياللهحضرةإلى

فترةينالثمالدخال.والمسيحالأزمنةنهاية

الملعونين.لمصلحةراحة

الذيعزرالموتمخمئصالأخيرالقسم

فالرلث،،ميخائيلوبينبينهنقانتىيسبقه

القذيس.عيدبذكروئختتم

التماسونهايهوموضوعهأسلوبهفييشبه

العالم.لنهايةبولسورؤيابطرسرؤياعررا

شكلفيمسيحيةأقلتصورايعكسلكنه

عام.

الأصلفيم.الثانيالقرنإلىكتابتهتعود

بينيتوزعالتنقيحاتوتاريخاللاتينى.غير

.مالتاسعوالقرن.موالخامسالرابعالقرنين

http://kotob.has.it



المنحولةاالئ!\04

الإسلأميةاطهتدينمكتبة

النبي.عزرا،المغبوطشأنفيقراءة

رب،"ياقال:،المسيحيسوعالربإلىصلاتهعزراوجهبعدما

.1(بالخطأةتنزلالعقاباترؤيةلحظةبخوفأشعرلئلاقؤني

الجحيمريقعزرا

وخطأةأبرارالجحيمأبوابعندا.

إلىحملونيبالجحيممولجينملائكةسبعةليخصئصإذاك

جهنم.إلى،درجةوسبعمئةالافستةمسافةعلىأسفل

منجداقويةشعلةمنهتتعالىوكانتحديد،منبابأهناكرأيت

وكلابأشود،تنانينالمختلفةالأبوابخارجوترقد؟وقدمينسبعمئة

قويةشعلةعينيهاومناذنيهامنشدقها،منأيضاوتتعالىسوداء"

جدا.

الملاكسا!لتإذاك.فرحفيعبرهويمزونيأتونأبراررجالكان

يتقدمونالذيناولئكهممنسئد،"يالي:مرشدمقاميقومكانالذي

الله،والخائفوالقذيسونالرجال"أنهم:فأجابنيجدا؟"عظيمفرحفي

صدقاتأذواالذينانهم.السماواتحتىصدقتهمرفعتالذين

العطاشأعطوا،الجائعينأشبعوا،عراةكانواالذينألبسوا،كثيرة

0(1ليشربوا

نفسه.البابذلكعبرالدخوليريدونخطة،بعدمنيأتيكان

"يا:يقولونوكانوا.تحرقهموالنارتعضمهموالكلابالتنانينوكانت

عليهم.يشفقيكنلمإنما!"أشفقربئ،

منسئد،"يالي:مرشدمقاميقومكانالذيالملاكإذاكسا!لت

"إنهم:فأجابنيجدا؟"عظيمعقابفيوضعواالذيناول!كهم
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أخضعوالذاالرلت!؟يومنسالهممعأضجعواوالذينالرفيجحدوا

".جداعظيمةلتعذيبات

.(1الخطةعنأعفرب،"ياقلت:

الزناةعقابأ.

جهنمفيدرجةسبعمئةوأدخلونيأسفلإلىبعدمنونقلوني

بعضوكانت.أسفلإلىرأسهم،الايديموثوقيبشراهنا&ورأيت

نار.منبعصاضربا،توسعهموأخرىنارأ،إليهمتوخهالشياطين

اثامأاتفوافعلي.توفريهملا"أضربي،:قائلةتحتبئفكانتالأرضأما

."كثيرة

عقابفيوضعواالذيناولئكهممنسيد،"يا:الملاكإذاكسا!لت

اولئك.متزوجاتنساءمعزنواالرجال"هؤلاء:فأجابنيجدا؟"عظيم

لقد.لآخرينليزقنفقطوإنما،أزواجهنأجلمنلاتبزجنزوجاتهنالنساء

2011شريرااشتهاءكئهماشتهوا

.11الخطةعنأعفربئ،"ياقلت:

الهارمرناةعقاب3.

هناكورايت.الجنوبإلىووضعونيأسفلإلىبعدمنونقلوني

هلرئكهوأربعةورجالا،نساءالنار،فوقبرموشهممعفقينكانوابشرا

نار.منبعصاضربأيوسعونهمبالجحيمموفجين

الحقبةفيمعارضةوموضوع.مالثالثالقرنبدايةفيموجلأايبدوالأحدصيام-1

الونجين.بتعففيرتبطوكان،نفسها

النص.علىأدخلتتصحيحاتالصغيربالحرفالكلام-2
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سيئةمعاملاتفيالموضوعوناولئكهم"من:للملاكإذاكقلت

وأمهم،أبيهمعلىسيثةمعاملاتفرضواالذينانهم":فأجابنيجدا؟"

0(1شريرااشتهاءدومااشتهواوالذين

.11الخطةعنأعفرب،"ياقلت:

الجشعينوعقابالأبرار40

هناكورأيت.أسفلإلىدرجةوخمسمئةألفين،جهنمفيوأنزلوني

وصمغ،زفضكبريتفيهايحترق"ذراعمئتيكانعرضهاقدرا:

ارتفاعبمقدارذراعا\،عشراثنيترتفعأمواجائحدثالكلوكان

البحر.أمواج

أمواجعلىويسيرون،الوسطفييتقذمونكانواأبرار:قدمإذاك

البليل.والماءالندىعلىيتنزهونكانواكأنهم،للرلثويهتفونالنار

فييتقدمونالذيناولئكهممنسيد،"يا:وقلتالملاكإذاكسألت

الذين،كثيرةصدقاتأذواالذينإنهم":فأجابنيجدا؟(،عظيمفرح

.(1وأنعلوهمعراةكانواالذينألبسوا

النارفيأوقعوهمالشيطانملائكةلكنخطأة،بعدمنوأتى

أشفقرفي،"يا:يصرخونوكانوا.عنقهمفينارمنمذاريوغرزوا

يكنلمإنما،صوتهمبالتأكيديسمعكان.عليهمئشفقلمإنماعليئإ"

.والتعذيباتالنارعبرجسدهميلمح

جشعين،كانوا"الذين:فأجابني؟"اولئكهم"منةللملاكإذاكقلت

الفقراءبيتهمفييؤوالموالذين،حياتهمأيامكلبخلاء،سارقين

."ثرواتهموكلهمهلكوالقد:والضيوف

.1(الخطةعنأعفرب،"ياقلت:

عشر.الاثنيوالأسباطموسىعنانعصلواالذينالكافرينعدديطابقرمزيالعدد-1
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الخاطئةالنفوس9الديدان50

تتوقفلاديداناهناكورأيت،معتممكانفيبعدمنمشيت

سبعمئةطولهاأنويردكماتقديرهما"يمكنلاوارتفاعهاطولهاأبدا:

الديدانكانتعندما:كثيرةخطأةنفوستقومأشداقهاأمام.ذراع

وعندما"ذبابمثلنفسعشرةاثنتاتلجهاكانتنفسها،تستعيد

مختلفة.كانتواحدةكلحرارةلكن،كهاتخرجكانتشزفر،كانت

الذين"أنهم:فأجابني؟"اولئكهممنسئد،"يا:للملاكإذاكقلت

الشر.(1أنواعبكلمالئوا

النارنهرالعابرالجسرعند،وخطأةأبرار6.

عظيماوجسرانارمننهراهناكورأيتأبعد،إلىبعدمنمشيت

تقريباليمكنهاكانفداناأربعينأنبحيثالجسرعرضكان.فوقه

جنب.إلىجنبااجتيازه

وبدورهموحبور.فرحفييجتازونهاكانواأبرار،يأتيكانوعندما

كانالجسرلكنالوسطحتىويجتازونها،أيضايأتونخطةكان

كانعندها.عنكبوتخيطسوىيعودلابحيثضيقإلىيتقفص

كانتالتيالكثيرةوالعقاربوالحئاتالنهر،فييغطسونالخطأة

.والرجالالأراملالنساءنفوسعلىتستولي،حراكبلاهناكقائمة

أحد.عليهايشفقيكنلمإنما،الشفقةتطلبالأخيرةهذهوكانت

هيرودسعقاب7.

علىجالساسلطانبهرجلاورأيتأبعد،إلىبعدمنمشيت

كلمنناراإليهيوخهونالشيطانملائكةوكانحديد،منعرش

حوله.واقفينأيضاكانواومستشاروه.الجهات
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الملدهو"هذا:فأجابنيذاك؟"هومنسيد،"يا:للملاكإذاكقلت

.(1الرفيبسببكثيرينأطفالأقتلالذي،هيرودس

11عادلأإحكمأحكمتكمرب،"ياإذاك:قلتوانا

الأشراراثرشدينعقاب8.

والملائكةموثوقين،رجالاهناكورأيتأبعد،إلىبعدمنمشيت

01بأشواكعيونهميفقأونبالجحيمالمولجون

الذينإنهم:فأجاب.القوماولئكهممنلمعرفةالملاكإذاكوسا!لت

سفر.(1فيكانوامنخطرةطرقإلىدئوا

."الخطاةعنأعفربئ،"ياقلت:

عذارىيعدنلماللواتيالصباياعقاب9.

2،ليبرةخمسمئةثقلهاحديدمنبعقودصبايا،هناكرأيتثم

الصارخه.الأمواجمحيطالجاهفىآدحا!

"إنهن:فأجابني؟(1اولئكهنمنسيد،"يا:للملاكإذاكقلت

.(،عذرئتهنأعراسهن،قبل،مزقناللواتي

الشرلعةمحرفيعقابا..

كثيرين،مسئينرجالاهناكورايت(بعد!إلىبعدمنمشيت

المتأخجة.والرصاصالحديدقطعمنوآلافالافوعليهم

يوئنالذيالعضوإلىموخهوالعقاب.بعهداخلالذيللخصمكانالعينفق.-1

لمفالفةالعقابوهناالكبريا.2وخصوصأ،النزواتمكمنوئيتبر،والحكمالمعرفة

الشريعة

غرام005تعادلالليبرة-2
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ذلك.كانمالمعرفةالملاكإذاكسألت

بهمتنزللذاويشوهونها؟بالشريعةيهزأونالذين"إنهم:فأجابني

.(1العقاباتهذه

."الخطةعنأعفردث،"ياقلت:

الفقراءنهبواالذينالأقويا،عقابا.ا

رجالأهناكورأيت.الشمسمغيباتجاهفيبعدمنمشيت

هناكليهقىكان+الحجمخارقمستعر،أتونفييسقطون

والأمراء.الملوك

القومهؤلاءرلث،"يا:قائلينويحتخونهناكقائمينالفقراءورأيت

0(1حقوقناكلحرموناالذين

النظامانتهكواالذينعقابا.أ

الاجتماعي9العائلي

جمعاخروحطبزفتكبريتفيهيحترقاخر،أتوناهناكرأيتثم

من،والذينأبويهمضربواالذينالأبناءفيهئلقىكانالرلث:يومفي

شتائم.إليهماوخهوا،بالذاتفمهم

عنالعادلالأجرحجبواوالذين،سيدهمرفضواالذين

أيضا.فيهيالقونكانوامستخدمهم،

أطفالهنقاتلات6النساعقابا.3

الإرضاعرفضنواللواتي

النساءفيهتلقىكانتأخر:أتونأمعتممكانفيبعدمنرأيت

.هناكالموجودات
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"إنهنفتاجطبني:؟"اولئكهنمنسيد،"يا.للملاكإذاكقلت

.(1وطرحنهمالزنىفيباطفالحبلناللواتي

التيالنفسرب،"يا:قائلينيحتجونبأنفسهمالزخئعباولئكوإذا

هؤلاء!"مناخطفنهاإياها،منحتنا

بشعرمشنوقاتأخرياتنساءأيضأرأيت،نفسهالموضوعوفي

ثدييهن.ترضععنقهنحولملتفةحياتوكانت؟رأسهن

لماللواتي"إنهنفأببني:؟"اولئكهنمنسئد،"ياقلت:

.11لليتامىولاللزضئعثدييهنيمنحن

.11الخطةعنأعصردث،"ياقلت:

بالفصحالإحتفالإلهاء:ا.4

عزرا،"يالي:وقالا،بغتةاوجبرائيلميخائيلوصلالوقتذلكفي

."بالفصحلنحتفلالسماءإلىتعال

تنزلالتيالعقاباتكلأرلمطالماالرفي!"بحياة:أجبتلكنني

.11اتيلنبالخطأة،

الغشاشينعقاب.15

متوخشة.حيواناتتمزقهمرجالأورأيتأبعد،إلىإذامشيت

بد"لواالذين"إنهم:الملاكفاجابني؟(1اولئكهم"منإذاك:قلت

زور.1(بشهادةونطقواحذموضع

."الخطاةعنأغفربئ،"يا:وقلت

موسى.ودفنوحواءادمزواجحضراالإثنان،اليهوديالتقليدبعضفي-ا
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الأبرارمسكن.16

ورأيت.جهنمفي،درجةوتسعمئةألافأربعة،أسفلإلىونقلوني

الأبراروكاننار.منشعلةحولراقدةوجمالأأسودأهناك

وسطها.فيمازينالجنه،ويدخلونياتون

النوركانمشعا!مسكنهمكان:الناسمنحشدأهناكورأيت

لأنهموالحبور،الفرحكانونصيبهم.وقتكلفي،بالفعل،يسوده

كانوا.حزنفيهميكنولم،الأرضعلىكثيرةصالحاتعملوا

.بوفرةوصدقاترحمةوجباتوزعوايأنهمالسماويبالمنيتمتعون

القياموسالليملكوالملأنهم،مبراتيعملوالمناسأيضأهناك

تعزية.كلمةلهمفقالواضيق،فيقومماثلأكانأيضأأمامهم.بها

\.العدلوأحبواصالحاتعملواالذينكمابالنور،مغطينكانوا

المرابينعقابا.7

وخمسمئةألفمنعميقةحفرةورأيتأبعدإلىبعدمنمشيت

2أمدادأنصافمنعظيمةكميةالشمسمثلتحترقكانتهناكقدم:

فيها.مشتعلينالخطةوكان،الطعام

الذين"إنهم:الملاكفأجابني؟"اولئكهممنسيد،"ياإذاك:قلت

."أنفسهمبالاشخاصرأفةبهمتكنولمالربىاستوفوا

نئتهمحسنبسببالسماويةراحتهم-1

ارطال.اربعةيعادلشرقيمكيالالمذنصف-2
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ات9السهافيعزرا

الصعود10

،الجهاتكلمنتوزعكانتالتيجهنمعقاباتكلرأيتعندما

ووضعونيوأوريل"روفائيلجبرانيل،ميخانيل،الملائكةبغتةوصل

فورأ.السابعةحتىلا،الأولىالسماءحتىونقلونيلهبغيمةعلى

العقاباتكانتمالمعرفةتسا!لنيكانتملائكةأجنادإذاكوجاعت

."الخطةأجلمنواسجدي"إنحنيلها:فقلت.بالخطةالمنزلة

الكنائسأنبياءوجاء،أخرىسماءحتىتجعدمنوحملوني

."ةالخطأجلمنوصلوا"إنحنوالهم:فقلت.نفسهالشيءوسالوني

ففيالرفي،طهرحتى،السابعةالسماءحتىبعدمنوحملوني

أخر.شيءدؤيةاستحقلم،الواقع

اللهيجادلعزراأ.

إ"الخطاةعنأغ!ربئ،ي!يا:إذاكقلت

لكن.أعمالكبحسبأجازيكسوف(ناعزرا،"يالي:فقال

."أعمالهمبحسبالمقابلفييتلفونالخطة

أفضلصنعتها،العشبترعىالتيالحيواناترب،"ياله:قلت

لهاوليستموت،تسابيحلكتقذملاانهارغمعلىانها،إذالبشرمن

حياتنافيمعذبونباسمون،العكسعلىنحنبها؟تلصقخطيئةمن

عندموتنا.،(كما

،والمرأةالرجلصنعتصورتيعلىعزرا،"ياالرفي:فجابني

نفسهمايجدانلذلكأخطأ:ذلكومعيخطئا؟باصلاالأمروأعطيتهما
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لملكنهمإلي،توشلوابعداخرونثمة.كهذهلتعذيباتفخضغين

ثمةانماملكوتي.فيئختاروالمكذلكهمتعاليمي:يطئقوا

."للراحهاختيرواأخرون

حكماتلفيهملعدمالأبرارفعلماذارب،"ياإذاك:قلت

بالإدانه؟ث!

سوفستدهخدمهيحسنالذي"الخادمالربئ:فاجابني

.1(ملكوتيفيالأبرارحالهكذاالحريه،ينال

أنتكيف،القدرةكليأنتكيف،عادلأنت!كيفإذاك:قلت

؟(1باستحقاقكذلكأنتوكيفرحوم،

10001الشريرةبأعمالهممنهناكعزرا،"ياالرفي:فأجابني

الأخير.11اليومحتى!عاقبهم

الأخيرباليوميتعلقحي309

الأخير."اليومهوماأرنيربئ،"ياإذاك:عزراقال

:الربفاجابه

الأخير،اليومفيدماسيصبح"القمر

الأخير،هذادمفيتنهار"والشمس

غائبة،وتظلتفسد"سوف

ستحل."والظلمات

،الأرضعلىستسقط"النجوم

.1(ذراعأسبعينعمقفيإذاكستحترقالأخيرة"وهذه
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أخطت؟"بماذا"السماء،إذاك:عزراقال

البشر."مكرإلىتنظرالسماء!هذه:الربفاجابه

أخطات؟!بماذا،"والأرضأيضأ:عزراقال

الخصم،الرهيبتهديدييسمعأن"بعدالربئ:فاجابه

البشر."جنسشيطانومعهاالأرضساذيبلذاسيختبىء.

الدجالبالمسيحيتعلقحي409

واخضاعهالشعبلبلوى،يطلقسوف.بالفعل،قريبعما"

باسمي.التبشيرإرادتهيعلنفسوفللاختبار،

جنسأجلمنالجهادإرادةويعلن،بغتة1مسيحيسيظهرإذا&

له:وسيقولالبشر.

!+موضعهمنالجبلهذافانقل،اللهإبن،المسيحكنتإذا"01

لناللحظةتلكفيإنما،بذلكالقيامعلىالقدرةبالظكيديملكانه11

الإنفكاك.يستطيع

أيضأ:المسيحيله"سيقول

المطر."اليحل،العاصفةإصنع"11

تأتي.لنالمرةهذه"لكنها

سمكة!يصنعأنيستطيعحئة،"من

رغيفأ!الحجر،"من

ماء:،الرملمن11

الهوبة.معروفغير-1
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ثقتهفيهيضعمنانما

دانما،"يجوع

دائمأ،"ويعطش

".أبدأيشبع"ولن

لأبناءعنهلأعلن،نفسهالدجالللمسيحمظهر"أيإذاك:عزراقال

البشر؟"

الرفي:فأجاب

،الارتفاعفائقة"جبهته

طولا،ذاهب"رأسه

وحدتهما،حدإلىفشعرانسيكونان"حاجباه

لوشيفورس،مثلستكونان"عيناه

الهاوية.مثلسيكونأنفه

أدن،ستكونالعليا"شفته

ركبتان\.لهتكون"لن

بالفعل:مسيحيئله"وسيقول

وصل."ركبتيكفاثن،اللهإبن،المسيحكنتإذا1ا

السجود!عنعاجزهو"إنما

وضعقديكون،بمسيحيإذاالدينونة،يومأخيرأسيبلغ"وعندما

الجبلأيهاالأخير:لهذاويقولسيناءجبلإلىيمضيفيه،ثقته

والحال."وغطنيعليأسقطاالكريمالربباسمأستحلفكوالصخر،

نفسه.إظهارعلىتجبرهالعفةهذه-1
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هكذافيبقى،فوقهوينصبيسيلالرلث،اسمالجبليسمعحينهذه،

صلبة.عادتأرضفيممسوكأ

سيقول:"إذاك

؟أهربأينإلى،ردثايا)را

الراحة؟ساجدفأين،جهنمحتىذهبتإذا"11

.هناكفأنتالبحر،محيطجوفحتىنزلت"ا"إذا

امامتسلمنيسوفخطايايلأن،منكالإفلاتأستطيعالا"1

وجهك.

"1110001"،).

البدندرلصالحيترافحعزراه.

عنإنهض،الساميالرفيأيها،إليكأتوسل"إنماعزرا:قال

ولنتقاض.(1كرسيك

قضيتنا؟1(سيسمع"من:الربلهقالاذاك

إ(1قضيتناابنك"ليسمععزرا:فأجاب

نأيمكنهفكيف،صوتيمنو"لدالذيهو"إبنيالرفي:لهقال

1؟(1قضيتنايسمع

إ"قضيتناملاككليسمععزرا:"فأجاب

نأيمكنهفكيف،وجهيرسولهو"ملاكي:الربلهقال

قضيتنا؟(1يسمع

إلىنظرامرفوضوتدخلى.والشاهدالقاضىبينالطريقمنتصففيالإبنموقع-1

أصله
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قضيتنا!(1كاهنك"ليسمععزرا:فأجاب

بالفعلقانونأمؤه!فهو،كاهنيواستدع"هئاالرلث:لهوقال

!"جانبيإلى،للتقاضي

كللأجلضدكجديااترافعسوفالرلث!"بحياةعررا:قالإذاك

11إالمختارينبينمكانلهمليسالذينالبنتمر

1(أنبيائي!معمختارأستكونأنت"إنما:الربفأجاب

؟"صنعهممن،"الخطةعزرا:لهقال

"."أنا:الربفأجاب

فإذايدك،علىخلقت،الخطةمعأيضاأناكنت"إذاعزرا:لهقال

1(!بأسرهالعالممنبدلا،خسارتيالأفضلمن

منيرتاحواألىالخطأةاستطاعةفي"ليكنالرفي:اعلنإذا&

منالثانياليومحتىالسبت!كشيهمنالتاسعةالساعةمنعقاباتهم

مقابللعقاباتهم،الأخرىالأيامخلأل،ليخضعواإنما؟الأسبوع

.،(خطاياهم

.1(قراركبحمسب"ليكن:عزرافأجاب

واسلكفصاعدأالآنمنسلامفيإمض،عزرا"ياالرفي:لهوقال

.(1ستكونأيضاأنتالأبرار،همحيث.أنبيائيمع

وموتهعزراضات9مفا

."حبيبيعزرانفسواستعدإمض11:لميخائيلالربقال

.(1نفسكأعطني،عزرا"يا:ميخائيلقالإذاك
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علىيحصلكانأياإم!ح:بإلحاحذلكمنك"أطلب:عزرافأجاب

مصروففلسكللقاء،فائدةبمثابةذهبيةليرة،استنسخهأو،كتابي

."الأبديةوالحياةالتعزيةكما،كتابيلشراء

بحسباستجيبتصلاتكعزرا،"ياقال:الذيالروججاءإذاك

.1(بالفعلشيءكلمنحتفقدنفسها،التماسككلمات

واستأنف."نفسك"أعطنيلعزرا:وقالمجدداالملاكجاءثم

؟1(تخرجأنلنفسييمكنأين"منعزرا:

."فمك"عبر:الملاكلهفقال

فمي!(1عبرلفسيأعيدلنالربئ؟تسبيحأعلن"فميعزرا:وأجاب

."عينك"عبر:الملاكواستأنف

عينيئ!عبرنفسىأعيدلنالرفي؟ظهررأتاعيناي-

منخريك.عبر-

منخري!عبرنفسيأعيدلنالرفي؟أطايبصعدامنخراي-

رأسك.قمهعبر-

لننفسيالمقذس"بالزيتالربئ،وسقد4،هاروندهنهارأسيقمة-

رأسي!قمةعبرتخرج

يديك.عبر-

يدي!عبرتخرجلننفسي!الربسنطورأمسكتايداي-

قدميك.عبر-

.(1قدميعبرنفسيأعيدلنالرلث!أمامبصلابةوقفتاقدماي-

راه.ماكلإليهونقلالرفيأمامإلىميخائيلوعاد

وسوفملائكتي،يصحبني،بنفسيأنزل"سوفالرفي:قالإذاك

.11نفسهأرجع
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.(1نفسكأعطنيعزرا،"يا:وقالالرقينزلوهكذا،

إليك.صراخي"وليصل،صلاتيإلىإستيمرب،"يا:عزرافقال

:بإلحاحذلكمنكأطلب،القدرةالكليالإلهأيهارب،يا11

بكتابييحتفظمن11

آلامي،"ويذكر

خطيئة،أيهلاكهتسئب"لا

."خطاياهكللهلئغفر"بل

التماسككلماتبحسبشيءكلأمنحك"أناالرلث:وأجاب

!11نفسكأعطنيبشرطإنمانفسها،

.(،الموتأخافرب،"ياعزرا:قالإذاك

مت،أنا،11:الربفأجاب

مصلوبا!"ومث

قمت،"لكنني

اليمين:إلىأجلس"والان

.1(منهأخافلاالموت11

حتىحزينة"نفسيقلت:فلم،الموتأنتتخفلمإن11عزرا:ورذ

1(؟ا،لموتا

الرفي:فأجاب

كثيرا؟تكلمت"لقد

نفسك،"أعطني

.تموتلن"لأنك

منه،أتىالذيالمكانإلىيذهبالجسد11
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الآبإلىتعود"الئفس

01(أعطاهاالذي"

الملائكة:إلىمتوخهاأيضاعزراقالإذاك

لي،مراثيإنشادإبدأوا11

الملائكة،ورؤساءالملائكة"أيها

والشهداء،الرسلالأنبياء،"

الصالحونوالعذارى"المرشدون

.(،ادفنونيبعد"ومن

أيضا:كراوقال

المسيح،يسوعالرب"أيها

عني"لاتتخل

!جسديمننفسيفيهاستخرجالتياللحظة"في

للقائي،يأتونالشيطانملائكةتدع"لا

.(1أذىأيلي"ويسئبون

لي:قالميخائيلالملاكلكن

أبي!1(إليكبهعهدما"أعطني

منالتاسعاليومفي،روحهعزراوأسلم،بقوةالجبلارتجفإذاك

تموز.شهر

مصيره،وذكراهعزراالمغبوطالنبيبعيديحتفلكانأيفليتقاسم

الطوباويومع،اللهأم،مريمالطوباويةمع،المسيحيسوعرئنامع

آمين..ملائكتهرئيس،ميخاثيل

النبي.عزراالمغبوطشانفيالقراعةتنتهيهنا
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الناصد!العل!تالا

فصلينسوىيحتوىلاجداقصيرنص

منانه.العالملنهايهحقيقيهرؤياوليس

الشعبإلىينقلالبيبلي،النبويالأدب

الألوهة.وباسمالنبيعبر،إلهيةرسالة

حكمفىالميديينبلادإلىالمنفيعزراصاحبه

إسرائيلبخياناتيذكرأرتحبثشمتا،

الإلهيالقرارإعلانإلىوينتهي،وعصيانه

تخلىالذيشعبهعننهائيااللهبتخلي

بإرثأخرشعبوبتخصيصعنه،بنفسه

إسرائيل.

نأإلىللمستقبلالمختارالشعبئدعىثم

الأخويالتضامنويمارسالفرحفىيعيش

القيامةأنطالماالموتيخافأندونمن

.مؤكدة

المؤمنين،مكافاةأخيرةرؤياوتكشف

جبلعلىالأخيراليومفيالمتجفعين

.صهيون

المسيحي.الشعبمجيءعزرايعلنهكذا

فيإليناوصلوقد.غامضالنصأصل

تماما.متميرينتنقيحينعبر،اللاتينية

منالفانيالنصففيوضعإنهالقولويمكن

.مالثالثالقرنبدايهأوم.الفانىالقرن
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،سلامإبنعزروس،إبن،ساروسإبن-النبيلعزراالثانيالكتاب

إبن،هيليإبن،فينيسإبنأخياس،إبن،أسيتوبإبن،صادوقإبن

بوريث،إبنعوزيا،إبن،أرناإبنماميروث،إبنأزيوس،إبنأمرياس،

لاوي-سبطمنهارونإبنإليعازر،إبن،فينيسإبنأبيسوس،إبن

.الفرسملكأرتحششتا،حكمفيالميديينبلأدفيأسيراكانالذي

شعبهإلىالربرسالةا.

ولأبنائهجرائمهلشعبيواعلن"إمض:تقولإليوجهتالرلثكلمة

أهلهمفخطايا.أبنائهملأبناءليرووها،حياليارتكبوهاالتيالآثام

أخرجتهممنأناألست.غريبةلا-لهةوضخوانسونيلقدبينهح!:زادت

واستهانوااحتقرونيلكنهم؟العبوديةبيتمىمصر،أرضمن

لملأنهمالمصائبفيوارمهمرأسكشعرفانفض،أنتأما.بنواياي

الذينهماحتملهم،متىحتى.عاصشعبانه:شريعتييطيعوا

فرعونضربت،كثيرينملوكاقلبت،أجلهممن؟كثيرةخيراتمنحتهم

شئت1الشرقفي،الأممكلأبدتأمامهم.جيشهوكلخدامهمع

خصومهم.كلوقتلتوصيدون،صور2،إقليمين

منأنانعح!،أنا،ا:الربيقولهماهواها1هكذا:كمهم،إذا"أنت

.دربمنيكنلمحيثمحميهطرقاواراكمالبحرتعبرونجعلكم

نارعمودعبربالنورزؤدتكم.كاهناوهارونقائداموسىأعطيتكم

هوها.الرفييقولنسيتمونيا،أنتمإنما.عظيمةروائعبينكموصنعت

أعطيتكم،علامةلكمكانتالسممانيا:القدرةالكليالربيقولهما

منحتكمالتيالخيراتهيأين.تذمرتموهناك،لحمايتكممخئما

غربيا.باعتبارهرأيههناالمؤلفئظهر-1

وصيدون.صورحقيقةفيجهلعنيكشفالتعبير-2
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إلي،الم"اتممرخواوجائعينأعطاشاكنتمعندماالصحراء،فيإياها؟

لناالأفضلمنكانلإهلاكنا؟الصحراءهدهإلىقدتنالم:قائلين

علىأشفقتلقدالصحراء.هذهفيالموتمنبدلاالمصريينخدمة

عطاشأ،كنتمحينالملائكةخبزأكلتمغذاء"المنوأعطيتكمتأؤهاتكم

كسوتكمالحر،بسبب؟يكفيبماالمياهتجريأولمالصخر،أحطمألم

الكنعانيين،طرحت؟مشاركةخصبةاراضيأعطيتكمشجر.بأوراق

؟اأجلكممنبعدافعلأنعليئماذا.أمامكموالفلسطينيينالفرزيين

عندماالصحراء،في:القدرةالكليالرلثيقولماهوها.الربيقول

أرسللم،اسميعلىومجذفينعطاشاالمر،النهرضفةعلىكنتم

فيحطباطق!أعذب،ماءنهرمنهصنعتبلتجديفاتكم،مقابلالنار

الماء.

شعبهعنسيتغلىالرب10

سوفيهوذا!ياإطاعتيتردلم؟يعقوبياأجلكمنأفعل"".اماذا

بماوصالاى.لمحفظإسمىأعطحهاوسوفأخرىأممنحوأن!عل

رحمة،ستساعيوننيعندما.عنكمسأتخلىأيضأأناعني،تخفيتمأنكم

استجيبكملنأنا،إلي،ستبتهلونعندما.حيالكمرحوماأكونلن

قتل.جرائمارتكابعنتتأخرلاوأقدامكمبدمايديكملطختملأنكم

هكذا.الربيقولا،أنفسكمإنماعنهتخفيتمفنتقريبا،أنا،لست

بناتها،أمأبناعه،أبيرجوكماأرجوكمألما:القدرةالكليالربيتئ

وأناأبناءليأنتملكم،إلهاوأناليشعبألتكونواصغارها،مرضعة

جناحيها.تحتصيصانهادجاجةتجمعكماجمعتكملقدأبا؟لكم

حين.وجهيأماممنأطرحكمسوفلكم؟الآنإذأسأفعلماذا

أعياد،عيدكمأياملأن،وجهيعنكمأحولسوف،قرابينليستقذمون
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خداميإليكمأرسلتأنا.طرحتهاالجسديةوختاناتكمالجديدقمركم

أطلبسوف!أجسادهموممرفينقاتلينهمفاستقبلتموهمالأنبياء،

.الربيقولدمهما،عنحسابا

يأتي\شعب3.

مثلأطرحكمسوفقفر؟ابيتكم:القدرةالكليالربيتئ""هكذا

احتقروامعكملأنهمنسل،لهميكونلنأبناؤكم.الريحفيقشة

ياتي،لشعببيوتكمأسفمسوف.أماميشرهوماوصنعتموصيتي

علاماتلهماظهرلمالذين؟يسمعونيأندونمنيؤمنونللذين

سيحذكرونلكنهمالأنبحاءلروالمإنهم.بهأوص!مايفعلونسوف

ابناؤهمن،ياتيالذيالشعبنعمةأثبتانني.القديمةأفعالهم

سوف،الجسديةبعيونهميرونيأندونمنفرحا؟يهللونالصغار

.ا"قلتبما،بالروحذلكمعيؤمنون

منيأتيالذيالشعبوابصرممجداأنظر2،الأبأيها"والآن،

هوشع،ويعقوبإسحق،إبراهيم3قادةأعطيهمسوف.الشرق

وحبفوق،،وناحوم،ويونان،وعوبديا،ويوئيل،وميخا،وعاموس

."الربملاكأيضاالمدعو4،وملاخيزكريا،حجايصفنيا،

المتروكةالأرملة40

العبودية؟منالشعبهذاأخرجتمن"أناالرفي:يقولهماهوها

بل،إليهمالاستماعيريدوالمالأنبياء.خداميعبروصاياأعطيتهم

بالإسم-يذكرلموإن.اللهبقتلاليهوداتهاميوازيهنااللاذعالنقد-1

ونبي.كاهنلأنه.الشعبأباعزرايعتبرالله-2

النص.مفهومبحسبكذلكيتخذونهمالمسيحيون-3

"رسولي".معناهملاخيعشر.الإتناالصغارالأنبياء-4
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فأنا،أبنائييا،اهئاالهم:تقولولدتهمالتي1الأم.باطلةنوايايجعلوا

خطئتملأنكم،وحزنبحدادوفقدتكمبفرحرئيتكملقد.ومتروكةأرملة

منسأفعلماذا،الانإنما،.أماميالشزوصنعتمالإلهالربئأمام

من011رحمةالربواسألوا،أبنائيياهئا،.ومتروكةأرملةفأنا؟أجلكم

الحفاظيريدوالمالذينالأبناءلأمشاهدأأدعوك،الأبأيها،أجلي

نسل.لهميكونولا،للنهبوأمهمللبلبلةلتسلمهم،عهديعلى

2.عهدياحتقروالأنهمالأرضمنأسماؤهمولتمحالأممبينليتشتتوا

،الشريرةالأمةأيتها!عندكالظالمينتخفينالتي3،أشوريالك،الويل

كتلتحتراقدةأرضهمااللتينوعامورةبسادومفعلتهماتذكري

الربيقولإلي((،يستمعوالمالذينساعاملهكذارماد:وأكوامزفت

.القدرةالكلي

جددأبنا،،جديدةأم.ه

مملكةسأعطيهماننيلشعبي"أعلنلعزرا:الرفيقالهماهوها

اولئكمجدأستعيدسوف.لإسرائيلإعطاؤهأعليكانالتيأورشليم

لشجرةستكون.للآخرينحضرتهاالتيالأبديةالمظالشعبيوأعطي

إسا"لوا.يتعبواولنيعملوالن"إليهمبالنسبةعطررائحةالحياة

لكم:محضئرالملكوتالصغير.أيامكمعدديختصرأنإسا"لواتتلقوا،

الشرأسقطتلقد:والأرضالسماءشاهداخذشاهدأ،خذإسهروا!

ربيهمأبناعك،عانقي،الأمأيتها.الربئيقولحي،لأننيالخيروخلقت

سوف.الرفييقول،اخترتكلأنني،أقدامهمثئتي،الحمامةمثلبفرح

أورشليم.-صهيونهي-1

.يهودينبيبصوتللمسيحيينويمنحهاختيارهإسرانيلمنينتزعالنص-2

إسرانيل.المقصود-3
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إلىتعزفتلأننيقبورهممنأخرجهمسوف،قبورهممنالموتىأقيم

فيهم.اسمي

الرلث.يقول،اخترتكلأننيالأبناء،هؤلاءالأمأيتها،تخافي"لا

لنصيحتهما،تبعادهإرميا؟أشعياخادميإليكأرسلسوف،لأساعدك

ومثلهامتنؤعة،ثمارامحطة1شجرةعشرةاثنتيلكوحضرتقدست

الوردةحاملةهائلةجبالوسبعة،والعسلاللبنمنهايجريينابيع

الأرملة،علىبعدلأحكمي.أبناعكفرحابهسأملأماوالزنبقة:

ألبسي،اليتيمإحميالمعوز،إعطيالقاصر،اليتيملمصلحةأخكمي

إحمي،بالأعرجتهزأيلا،وضعيففحطمهومنعالجيعار.هومن

الشيخجدرانكخلفصوني!نوريرؤيةإلىالأعمىوقوديالكسيح

إياهم،مؤشرةالقبرإستودعيهم،أمواتعلىتعثرينحين.والشاب

2.قيامتيفيالأولالمكانأعطيكوسوف

أرضعي،جئدةمرضعة،ستأتيراحتكلأنشعبييا،وارتح"قف

إياهمأعطيتكالذينالخداممنأحدمنما.أقدامهمثبتيأبناعك،

سيأتيعندماتضطربيلا.خاصتكبينعنهمسأمتشلأنني،سيهلك

أنتإنما،حزانىويكونونسيبكونالآخرون:والقلقالحزنيوم

تستطيعلنلكنهامنك،ستغارالأممالرخاء.وفيفرحةستكونين

جهنم.نارأبناؤكيرىلئلاستغطيانكيداي.الرلتيقول،ضدكشيئا

الرفي.يقولسأخفصك،لأنني،أبناثكمعالأمأيتها"إغتبطي

وسوفالأرضمخابىءمنسأخرجهمفأنا،الموتىأبناعكتذكري

نأإلىأولادكعانقي.القدرةالكفيالرلثيقولرحوم،لأننيأرحمهم،

."تغيبلنونعمتيتفيضينابيعيلأن،الرحمةلهمواعلنيآتي

إسراليل.اسباطمحليحلونالذينرسولاعشرالإثناربما-1

التقليدية.اليهوديالورعأفعالأحدالأمواتدفن-2
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عزرارسالة6.

إلىبالذهابالرلثأمر\،حوريبجبلعلىتلفيتعزرا،أنا،

أقوللذا.الرلثوصئةورفضواطردوني،إليهمأتيتحين؟إسرائيل

الراحةئعطيكسوفراعيك،"إنتظري:وتفهمتسمعالتيالأمأيتهالك

حاضرةكوني.العالملنهايةسيصلمنجداقريبفهو؟الأبدية

أبديةخلالأجلكممنسيسطعمستمرانورالأن،الملكوتلمكافآت

أشهدأنا.مجدكمغبطةتلقوا،العالمهذاكلمةعنإبتعدوا.الزمن

دعاكممنمسئحينواغتبطواالرفيمستودعتلقوا.لمخفصيعلانية

المخ!ارينعددإلىوانظرواإن!صبواإنهضوا،.السماوىالملكو!إلى

أرديةالرلثمنتلقواالعالمهذاظلمةعنانفصلواالذين.الربلوليمة

بياضا،المرتدينخاصتكواجمعي،صهيونيا،حصتكتلقي.رائعة

كامل"تبتغينهمكنتالذينأبنائكعدد.الرفيشريعةنفذواالذين

البداية.منذذعيالذيشعبهيقذسأنالساميالربإسألي

عزرالؤية7.

عذهأستيملمعظيمأجمعاصهيونجبلعلىرايتعزرا،،أنا

طويلشابوسطهمفيكان.بأناشيدالرلثمعايسئحونكانواوكهم

ادهؤلاء،هم"منملاكا:سأل!إذاك.منذهلافكن!،أناأما،المامه

ولبسواالفانيالرداءخلعواالذينإنهم"ةالملاكفأجاشيسئد؟(1

ويتلقونمكفلونهمالآن؟اللهإسمشهرواالذينهمالخالد،الرداء

".سعفا

القديمموسىنقيضجديد،موسىوعزراسيناءجبل-1
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ويسلمهمأكاليللهميضعالذيالشابهذاهو"من:للملاكقلت

أنا،أما."العالمفيشهروهالذياللهابن"إنه:فأجابنيسعفا؟"

قالإذاكالرلث.اسمأجلمنبشجاعةانتصبواالذينامجدفأخذت

.(1رأيتالإلهالرفيهنعظيمةاياتأيلشعبيأعلن"هثا،:الربلي
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الدللاددل!العل!قالا

مقئ،كانه،أولىقراعةفي،النصيبدو

بحيث،مقاطعهبعضفيغامض،تكراري

للنصوصتقليداكانإذاعمانتساكل

العالم.لنهايةرويااعتبارهينبغيأم،النبوية

بكثيربناءأفضلأنهنتبئنماسرعانلكننا

يبدو.مما

فيببقائهمنشغلوسطإلىمؤثفهينتمي

الحركهمنالقناعههذهوورثعدائى،محيط

تقولوهي.العالملنهايهاليهوديهالرؤيويه

يمكنهإلهياتدخلاوأن،الذروةفيالشربأن

الظلم،لانتصار،يطاقلالماحدوضعوحده

أجيالكما،مقتنعوالمؤئفالأبرياء.لاضطهاد

إلىينتميبأنه،كثيرةومسيحيهيهوديه

العالمنهايةسيشهدالذيالأخيرالجيل

مايحتمليعذلماللهأنأعلنوقدوالدينونه.

وسوف،معاناتهبهالمؤمنونيستطيعلا

بالشر.الشرويبادلالبريءللدمينتقم

النصوصفيعدةمراجعإلىواستند

البيبليه.

"عزراكانإذاعمانتساءلأنلنايحق

لابانهعلمامسيحيا،أميهوديا"السادس
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الإيمانمندلالهلهعنصرأيأوالمسيحيذكر

إطارفيإلاتفهملاخطوطهوبعض،المسيحي

مسيحييننشاخاأنمؤكدهوما.يهودي

كانبأنهنعتقديجعلناماونملكإلينا.نقلوه

.مالرابعالقرنفيمصرفىمقروءا

لاتينية.مخطوطاتمنالترجمة

فمك،فيوضعتهاالتيالنبوئةالكلماتشعبيمسامععلى"أعلن

لا.وصحيحةصادقةلأنها،مكتوبةتكونبحيثوتصزف،الربيقول

كللأن،معارضيكجحوديكذركولاضدكالموجهةالخططترهب

.جحودهفيسيموتجاحد

الكفرةضدا.

السيف،كها،الأرضعلىمصائباستقدمالرلث،يقول،انني"ها

فأعمالكهاالأرضفوقانتشرالظلملأنوالدمار،الموت،الجوع

عنالآنبعدأسكتلن،الربيقول،لذلك.ذروتهافيالمضزةالبشر

ناها.الظالمةأفعالهمبعدأحتملولنوجل،بلايرتكبونهالذيالكفر

بإصرار.تصرخالأبرارونفوس،نحوييصرخوالبارالبريءالدم

الآتيالبريءدمهمكلأتلفىوسوفالرلث،يقولحقا،لهاأنتقمسوف

إليئ.

أ.ضدمصر

لنفصاعدأ،الآنمن.الموتإلىمقاد،قطيعمثل،شعبيان"ها

والذراعبقوةمنهأسأخرجهلكننيمصر،أرضفيلسكناهبعدأتأالم
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وسأدمر؟الماضيفيكما،بمصيبةمصراضربسوف!مبسوطة

0(1كلهاالبلاد

الربيستقدمهاالتيالمصيبةمنأسسهاحتىمصر)،لتنتحب

لأنهم،الأرضفييعملونالذينالفلاحونلينتحب.وعقاباتأديبا

وعاصفةالبرد،اليرقانسيجتاحهاوغاباتهمبذارإلىسيفتقرون

سيبيدهمالذيالسيفلأنفيه!يعيشونوللذينللعالمالويل.رهيبة

البشر.أيديهمفيوالسيف،لقتالهاأخرىعلىستقومأمة.قريب

بسلطةولابطكهميبالوالن،متواجهينمترذدين:بالفعلسيكونون

فيالبشر،مسحوقةبيوتهم،مضطربةمدنهمفستكون.أمرائهمقائد

لنهببالسيفالبيوتئقتحمسوف.القريبعلىيشفقلن.الخوف

عظيم.ضيقوسيكونالخبزإلىجوعفسيكونالغذاء،

الختارينمضطهدي.الملوكضد3.

ملوكليتحزكوا،،الأرضملوككل،اللهيقول،استدعيانني"ها

وينقلبون،الشرقيوالجنوبالشرقيالشمالملوك،والجنوبالشرق

اليومهذاحتىفعلوهما.أعطوهماإليهمأرذسوف:أنفسهمعلى

.1(أنفسهمعمقحتىإليهمأردهوسوفبهم،أفعلهسوفبمختاري

لنوسيفي،ةالخطعنتعفولن"يميني.الإلهالربيتكلمهكذا

غضبهمن.الأرضعلىالبريءالدميريقونالذينهمضدهميتوانى

الويل.فحترققشمثل،ةوالخطالأرضأسسالتهمتنارتعالت

عنهم.أعفولن.الربيقولبوصاياي،يتقثدونولائخطئونللذين

أقداسي!،،قدسلتدنسواتأتوالاالإرتداد!أبناءياإبتعدوا،

للموتسيسلمهملذاحقه؟فييخطئونالذينكليعرفالله

وسوفالأرضمجملإلىمصائببالفعلوصلتالان.وللمذبحة

حقه.فيخطئتمأنكمبما،يخلصكملناللهلأنبها،تهلكون
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رهيبةلؤيا4.

العربيةالتنانينقبائل.الشرقمناتيةتظهر:رهيبةرؤياهيها

لمسافةالأرضعلىسينتشروصغيرها،كثيرةعرباتعلىستخرج

سيسمعونها.الذينكلوالارتعادالخوففيأيضاليكونواسفر،يوم

الغابةمنبريةخنازيرمثلغضبا،جنواوقدالكرمونيون\،سيخرج

التنانينضدالقتالفييصمدونسوف!عظيمةبقوةويصلون

تستعيدذلكبعد2.الأشوريينأرضمنجزءاباسنانهمويجتاحون

بقوة،مصممةتستدير،وسوف.مولدهالذكرى،نشاطهاالتنانين

أمامبكماويلبثونسيضطربون،الآخرون.خصومهالتلاحقعظيمة

سيحاصرهم،السوريينارضمن.ليهربواأعقابهمويديرونقوتها

فيوارتعادخوفإذا&وسيحدث.منهمواحدأويقتلكامنعدو

ملوكهم.بينوتقلبجيشهم

بابلخراب.ه

،الجنوبحتىتنتشر!الشمالومنالشرقمنتصلسحبأانها

بالأخرىالواحدةتصطدموأعاصير.غضباضخمةتماما،مرعبة

منها.كلعاصفةإلىمضافةهائلةعاصفةالارضعلىوتصب

فخذحتى،الحصانبطنحتىمنهسيكون:الدمالسيفيهرقسوف

علىسيتضاعفانوالارتعادالخوف.الجملعرقوبوحتىالرجل

عليهموتستوليسيهلعونالغضبهذاسيرونمن.الأرض

ومنالجنوبمنهائلةأعاصيرسحبستتحر!ذلكبعد.الارتعادات

.(.مالسابعإلىالثالثالقرن)منالساسانيينايامالفرسربما-1

".السوريين"الممصود-2
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سمتتدغمحاشتبددالشمرقرياحلكن.الغربمنأخرىوستأتي،الشمال

لحملالمرصودة،والعاصفة؟غضبهفيأثارهوالذيالسحاب

ثم.والغربالجنوبنحوالذهابعلىالشرقسيرغمها،الخراب

لسحق،العاصفةومعهاغضبا،ضخمة،وقويةعظيمةسحبسترتفع

عالمكانوكلمرتفعكلعلىتصبسوفوسكانها"بأسرهاالأرض

كلأنبحيثالمطرمنوكمياتطائرةسيوفبرد،نار،:رهيبةعاصفة

.المياهتلكغزارةمنستفيضالسواقيوكلالحقول

،الغاباتاشجار،والتلالالجبالوالأسوار،المدنتقلبسوف

التي،بابلتوففدونمنتبلغسوف.المروجوقمحالعشب

العاصفةعليهاوتص!ثبهاتحيط،بابلقربستتجفعستسحقها.

حولهاوالجميعالسماءنحوسيرتفعانوالدخانالغبار:غضبهاوكل

سحقوهم.منعبيدسيكونونسينجونومنعليها.ينوحونسوف

اسيا\خراب6.

الويل،وعظمتهابابلروعةتتقاسمينكنتالتي،أسياياوأنت،"

لترضيللفجوربناتكبرجتبها،شبيهةكنتلأنك،الحقيرةأيتهالك،

قفدتلقداشتهائك!عنيتوقفوالمالذينهمقربهموتتباهيعشاقك

سوف،اللهيقول،لذلكاختلاقاتها.وكلأعمالهاكلفيالكريهةالبغيئ

لاجتياح-وطاعوناسيفا،جوعأفقرا،ترملا،-مصائبإليكأرسل

مثلستيبسالفخورةقوتكان.إليكوالموتالعاروحملمساكنك

فقيرة،ضعيفةتكونينسوف.ضدكالموخهةالنارتظهرحينالزهرة

استقبالبعدتستطيعيلنأنكحدإلىبالجروحومطعونةبالضربات

عشاقك.ولاأسيادك

.الصغرىأسياالمقصود-1
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مختارفيتقتليلمانكلوالرلث،يقول،هكذابقسوةعاقبتك"أكنت

نضارةأبرزي؟نشوتكفي،بموتهموهازئةمصفقةمهفلةان،كلفي

كما.إيرادهستتلفينلذلك؟ثوبكثنايافيفجوركاجران!وجهك

يسلمكسوف:اللهسيعاملكهكذاالرلث،يقولمختارفي،ستعاملين

ستدفرمدنك،بالسيفستسقطين،جوعاسيموتونأبناؤك.للمصائب

الخبزإلىجائعون.جوعاسيهلكونالجبالفيأهلكمنالذينوكل

دمهم.ويشربونالخاصلحمهميأكلونسوفالماء،إلىوعطاش

ستصيبك.والمصائبالأولالخطفينفسكستجدين،بائسة

يحطمونسوفبابلقلببعدسيعودونالذين،عبورهم"لدى

.مجدكجزئياويزيلونبلادكمنقسمايجتاحون،الكريهةالمدينة

إليك.بالنسبةناراوسيكونون،إليهمبالنسبةقشاستكونينمدفرة،

بالناريتلفونوسوف،وجبالكأرضك،ومدنكأنت،يلتهمونكسوف

جزيتكالأسر،إلىبناتكيقودونسوف.المثمرةوأشجاركغاباتككل

.(1المجيدةصورتكوسيزيلونغنيمتهمستكون

محتمةنهايتهاالتيالأ3ضد7.

إرتدي!وسوريامصريا،لكماالويلوأسيا!بابليا،لكماالويل

أرسل.قريبخرابكلأن،لهموارثيابناعكإبكي،ومسحاأكياسا

سئطفئها؟فمن،إليكالنارأرسلتسيحو-له؟فمن.إليكالسيف

الأسدأحدهمسيصذهليبعدها؟فمن،إليكمالمصائبأرسلت

؟بالاحتراقيبدأحالماالقشفيالنارسيطفىءأو؟الغابةفيالجائع

يرسلالإلهالرلثقوي؟نبالأرسلهالذيالسهمأحدهمسيبعدهل

سيطفئها؟فمننار،ستخرجغضبهمنسيبعدها؟فمن،مصائب

؟يخافلنفمنيرعد،سوف؟يخافلنفمنبروقا،يرميسوف
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حتىوللزلتأالأرخىأ؟بحضرتهكئايتحطملنفمنسيهذد،الرفي

بحضرةستتشتتواسماكهأمواجه،أعماقهفيهائجالبحر،أسسها

مسنونة،القوستشدالتييمينههيفقوية.المجيدةوبقوتهالرلث

بإرسالهاسيبدأعندماهدفهاءتخطىلنانهايرسلها؟التيالسهام

الوراءإلىتعودلن:أرسلتمصائبانها.الأرضأقاصيحتى

.الأرضأسستتلفحتىتنطفىءلن:مشتعلةنار.الأرضتبلغحتى

المصائبالوراءإلىتعودلنهكذاقوي،نئالأرسلهسهميعودلاكما

.الأرضإلىالمرسلة

المصائببداية8.

الأوجاعبداية؟الأيامتلكفيسيخلصنيمنلي!الويللي،الويل

والقوى،الحروببداية!كثيرونوموتىالمجاعةبداية!كثيرةوتأؤهات

خوفا.مضطربينسيكونونوئمهم،المصائببدايةذعر؟فيستكون

المجاعة،ذيهيحلت؟قدالمصائبتكونعندماسيفعلونماذا

لتأديبهم.أرسلتآفاثوالقلقالضيق،المصيبة

دومايحفظواولنظلمهمأعمالعنيتحوكوالن،ذلككلرغمعلى

بحيثالثمنبخسسيكونالعامحصادهوذا.الآفاتتلكذكرى

علىالمصائبتبرزإذاك.إليهممباشرةأتالسلامبأنسيفكرون

بالفعلسيموتالجوعفمن.عظيمةوبلبلةالجوع،السيف:الأرض

مننجواقديكونوقالذينكلالسيفيبيدفيما،الأرضسكانمعظم

للاعتناءهناكأحديكونولن،نفاياتمثلسيطرحونالموتى.المجاعة

لحراثةأحديبقىلن.مدفرةومدنهاقفرأستكونالأرضلأنبهم،

وبذرها.الأرض
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إنما،سينضجالشبسيقطفها؟منإنماثمارها،ستنتجالأشجار

الانسانسيكونحزن.سوىيكونلن،مكانكلففيسيعصره؟من

سيبقى،مدينةفمن.صوتهسماعأوأخرانسانرؤيةتمنيحالفي

وأالغاباتعمقفيالاختباءإلىاضطروااثنانصقع،ومن،عشرة

وأزيتوناتثلاثسوىيبقىلازيتونبستانفيكماالصخور.جوف

العناقيدسوىيبقىلامقطوفكرمفيكماأو،شجرةكلعلىأربعة

الأيامتلكفييبقىلنهكذا،بعنايةالكرميفتشونالذينمنالناجية

بيوتهم،فئشواالذينمنناجينالبشر،مناربعةأواثنينسوى

يدهم.فيوالسيف

ودروبهاطرقهابالذغل،ستكسىحقولها،قفراستبقىالارض

الصبايابعد.تسلكهالنالخرافانإذأشواكاستنتجالضئقة

أزواجا،امتلاكهنلعدمالنساء،زواجبطالبيفوزهنلعدمسينتحبن

منهنالزواجطالبيلان.عليهيتوكث!أحدعلىحصولهنلعدمبناتهن

جوعا.سيموتونوالأزواج،الحربفيسيسقطون

الربلخدامنصائح9.

كلمةهيها.الرلثخدامياوافهموها،الأمورهذهإذاإسمعوا

ولنتقتربالمصائبانهاالرفي.يعلنهماترفضوالاتقبالوها،،الرب

ساعةتقتربعندما.التاسعالشهرفيبابنهاحبلىأممثلتتأخر

أوجاعفيأحشاع!الأن،ساعتينأوساعةقبلتتاؤهوضعها،

.واحدةلحظةيتأخرلا،بطنهاخارجالطفليظهرحينانماالاحشاء.

سيفوهالدهر:الأرضعلىالظهورعنتتأخرلنالمصائبكذلك

.الجهاتكلمنأوجاعوتكبكه
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فيوكونواللقتالأنفسكمحضروا،شعبيياأنتم،الكلمةإسمعوا

احدمثليكونأنيبيعمنعلى.غريبةأرضفيكماالمصائبوسط

يتاجر،منيخسر؟سوفماأحدمثل،يشتريمن؟يهربسوفما

يبذر،من!يسكنلنماأحدمثل،يبنىمنيستفيد!لنماأحدمثل

من؟الكرميقطفلنماأحدمثل،يشذبمنيحصد!لنماأحدمثل

كانواكأنهم،يتزؤجونلاومن،أأولاديرزقوالنكثنهميتزوجون

مل.راأ

يحصدفسوفسبب،بلأذلكيفعلونيعملونمنالسببلهذا

ويجعلونبيوتهميهدمون،خيراتهمعلىيستولونجناهم!غرباء

من.والمجاعةالأسرفيابنا!م،هنامن،يلدونأسرىابناعص!

مدنهم،ليجقكوايكفيماطويلاسلب،بتجارةيقومونيتاجرون

وانفسهم.أملاكهم،بيوتهم

كما.الرلثيقول،خطاياهمبسببعليهمبالأحرىأغضب"سوف

الذيالظلمالعدلسيكرههكذا،البغيتكرهوالصالحةالوقورالمرأة

عنيبحثكانأيايلاحقأنعليهمنيأتيحين،مواجهةويئهمهيتزئن

.ا،لأعمالهولاللظلمإذاتخضعوالا.الأرضعلىالخطيئة

وديانخالق،الله010

يسودنا.والعدلالأرضمنالظلمسينتزعقليلوقتبعدانفها

علىجمرايحرقسوفاللهلأنيخطىءلمإنهيقولألاالخاطىءعلى

الرفيانها0"مجدهأمامولااللهأمامأخطىء"لم:يقولالذيرأس

قال:الذيهو.وقلوبهمأفكارهممكائدهم،البشر،أعمالكليعرف

ثئتت،كلمتهعند.فكانتالسماء"،"لتكن!فكانت"،الأرض"لتكن

.النجومعددويعرف،النجوم
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يحتويه،وماالبحرحذدالذيوكنوزها،الفججيسبرالذيهو

هوالماء!فوقالأرضعلق،وبكلمته،المياهوسطفيالبحرسؤرالذي

فياحلالذي،المياهعلىوأشسهاقبهمثلالسماءبسطالذي

يخرجأنأجلمن،الجبالقممعلىوخزاناتمياهينابيعالصحراء

.الأرضلإرواءأنهارا،المرتفعالمكانهذامن

الجسد.وسطفيالقلبوضعالذي،الإنسانصنعالذيهو

كلصنعالذي،القدرةالكفياللهونفسالذكاء،الحياة،الروحأعطاه

الأسرار.أعمقويسبرشيء

الويل.قلوبكمفيالتيوالأفكارمكائدكمأكيدشكلفييعرف

كلتماماسيسبرالربئلأن!خطاياهمإخفاءيريدونالذينللخطأة

تظهرعندماالاضطرابفيستكونون.ككميكشفكمسوف.أعمالهم

.اليومذلكفيمتهمةظلمكمأفعالوتقومالبشرأمامخطاياكم

وملائكته؟اللهحضرةفيخطاياكمستخفونوكيفستفعلونماذا

الانمنوانسوالخطاياكمحذاضعوا.فخافوهالدئان،هواللهانها

ويخفصكماللهيهدئكمسوفإذاك.دوماترتكبونهاالتيالظلمأفعال

ضيق.كلمن

اضطهادإعلأنا.ا

بعضفيحتجز،ضدكمبالفعلتشتعلهائلجمعشهوةانها

سوفبهيقبلونمن.للأوثانبهمضخىغذاءللأكلويعطونجماعتكم

وسوءإهانات،سخريةموضعالمحزضين،إلىبالنسبة،يصبحون

انتفاضةستكون،المجاورةالمدنوحتىمختلفةأمكنةففي.معاملة

غير،مجانينمثلالناسسيكون.الربيخافونالذينضدعظيمة
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سوف.وإهلاكهمالرفييخافونيزالونلاالذينلنهبأحداموفرين

ستكونإذاك.بيوتهممنيطردونوسوفوتسلبأرزاقهمتخزب

بالنار.يختبرالذيالذهبمثلوسيكونون،ظاهرةمختارفيمحنة

أخيرإرشاد.اأ

لكننيهنا،الضئيقأيامانها.الرلثيقول!مختارييا"إسمعوا،

منهواللهأنبماتترذدوا،ولاتخافوالامتها.أخلصكمسوف

يقودكم.

ترجحخطاياكمتدعوالاؤأوامري،وصايايتحف!نالذينأنتم"

تعظم.ظلمكمأعمالولا

مثلانهم!ظلمهمأعمالوتكسوهمخطاياهمتخنقهملمن"الويل

يجوزالانسانيعودولاالأشواكدربهاتغطيالتيالغابةتخنقهحقل

.(1الفهبفريسةيكونأنإلىوصائرمهملانهعبرها:
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الكالملنصايةبطدلل!لؤيا

المسيحيسوعمنوحيأنفسهاالروياتقذم

نهايهأحداثفيالاخرينوالرسلبطرسإلى

والأبرار.للاشرارالنهائيوالمصيرالأزمنه

قيامته،بعديسوعظهوراتفترةفيتقع

السماء.إلىصعودهبروايهوتنتهي

الرؤىومضمونا،شكلأكبير:حدإلىتشبه

تشبهلكنها.نفسهالموضوعفياليهودية

تحكيالتيالمسيحيةالكتاباتنوعأيضا

قيامته.بعدلتلاميذهيسوعتعاليم

التعليمتوسيعالمطلوبباناعتقدهؤئفها

معوتكييفهمتىإنجيلهيالواردالأخروي

هذاإلىكثيرأيشيرلذا.قارئيهوضع

التعليمأكملشكلفيويعرض،الإنجيل

.ليسوعايأخروي

علىالأولينالفضلينفيالمؤئفيحرص

دخالومسيح،الحقيقيالمسيحبينالتمييز

ادعاءاتهتخدعهملمالذينللموتيسلمسوف

يارسمعانهو+المسيح"هذااليهود.من

:بسمعانالمعروف(،الكذب)ابنكوسيفا

ثورةقادالذيهو(.النجمة)إبنكؤخبا

هسيحيينأيهودوأعدمم.132.35Iالأعوام
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هذهأهدافأبرزأحد.قضيتهدعمرفضوا

وبما.أورشليمهيكلبناءإعادةكانالثورة

الشاغل،الرؤياشغلكانتسمعانحركةان

نابدلا،إليهآلتماإلىتشرلمالأخيرةوان

اضطهدتالتيالثورةإبانكتبتالرؤيا

الجماعةمنورذلتهماليهودالمسيحيين

الصمود،علىتحئهمالرؤيافيما،اليهودية

مجيءعندمضطهديهمدينونهلهموتؤكد

إلىهموموقعهم،مجدهفيالحقيقيالمسيح

.السماوياللهوهيكلالملكوتفيالآباءجوار

ثلاثهأوقرنخلالجداشعبيهغدتالرؤيا

.عدةكنسيةمناطقفيوضعها،بعد

الكتابمنجزءاالدوائربعضواعتبرتها

تفضيلأمامفكانتراجعها،أماالمقذس.

الموضوععالجتأخرىمسيحيةمنحولات

نفسه.

اللاتينيالغربفيبولسرؤيامحلهاحفت

ورؤيا.اللغةوالسريانيةالقبطيةوالكنائس

أنهماسيماولا،اليونانىالشرقفيالعذراء

.مباشرةموتهمبعدالموتىمصيرعالجتا

مسيحيتقليدأصلفيبطرسرؤياكانت

الذروةوبلغ،الموتبعدماشرحتناولطويل

لدانتي.االالهيهالملحمة11مع
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يعرفلمبحيث،كاملشبهكانإختفاؤها

اليوناني،الأصلمنمقاطعسوىحديثامنها

1191،عاملهاأثيوبيةترجمةتكتشفأنقبل

إلىيعودتاريخهالأول:مخطوطينخلالمن

عتنمر،السادسأوعشرالخامسالقرن

والإثنانعشر،الثامنالقرنإلىربماوالثاني

تانا.بحيرةمنجزيرتينفيوجدا

عربيةأخرىعبر،اليونانيةعنالترجمة

مسيحية.

رحومهوالذيالربئ،ابنأسرارمعرفة:بطرسنيةكانتهذه

خاصته.منهدنت،الزيتونجبلعلىجالساكانفيما.الرحمةويحدث

لنافل."تكفمهكذا:وساعيناهخصوصاإليهوتوشلنا،سجدنانحن،

وقتمعرفةمنلنتمكن،العالمونهايةمجيئكعلاماتستكونماذا

سوفللذين،بعدناسيأتونللذينجيداونفهمهجيداونفهمهمجيئك

همليسمعوا،كنيستكرأسعلىونضعهمإنجيلكبكلمةنبشرهم

0(1جيدامجيئكوقتبفهمويعتنواأيضا

المسيحعودةا.

كافرينتفدولايضفوكم:ان"إحذروا:الكلماتبهذهربناأجابنا

لا.المسيحانهمقائلينباسميسيأتونكثيرون.أخرىالهةتعبدوأولا

كمابلمتوفعا،يكونلنالربابنمجيءلأنتقربوهم،ولاتصدقهم

سحابةعلىسأجيءهكذا،الغربإلىالشرقمنتلمعالتيالصاعقة

أمامي.صليبيسيمضيفيما،مجديوفيعظيمةبقوةالسماء،من
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سأجيء.الشمسمنبهاءأكثرمراتسبع،مجديفياجيءسوف

علىإكليلأأبييضععندما،القديسينملائكتيكلمعمجديفي

أعماله.بحسبكلاوأجازيوالأمواتالاحياءلأدينرأسي

وشرخهالتينةمثلأ.

براعمهاتخرجأنما:المثلهذاالتينةمنفتعفموا،انتم"أما

وأنا،."العالمنهايةستكونإذاك،طرئةالصغيرةأفنانهاوتصبح

نإ؟نفهمأنيمكنناكيف.النتيجةعنشرحأ"أعطني:أجبته،بطرس

هومالأصحابها.ثمارهاتعطيعاموكليوم،كلبالفعلتبرعمالتينة

.11نفهمهلم،التينةمثل

مثلمثلها؟إسرائيلبيتهيالتينةانتفهم"ألمالمعفم:فاجابني

الرجلبحث.ثماراتحمللمالشجرةلكن،بستانهفيتينةغرسرجل

إقلع11لبستانيه:فقال.يجدهالملكنه،طويلةأعوامخلالثمارهعن

دعها،11للسئد:البستانيفقالجدباء011أرضناتجعللئلا،التينةهذه

ذلكفيتعطيلموإن.ونرويهاتحتهاالأرضنحفرنشذبها،سوف

أخرىفيهونغرسالبستانمنجذورهافسنقتلعثمارأ،الوقت

نإلكقلتبالقعثيد؟إسرائيلبيتهيالتينةأنإذأتفهمألم."امكانها

مسحاءسيأتيطريه،الصغيرةأفنانهاستصبحعندماالنهايةفي

سيرىحينإنما.*العالمإلىجاءالذيالمسيجأنا11:يؤكدوندخالون!

الذيالأولالمسيح.مخدواالذينوينكرهمسيتقهقرون،أفعالهمشر

عظيما.إثمأمرتكبيناباؤناصلبه

سيقتلبه،سيطعنوعندما،المسيحليسهو،،الدجالذلك"لكن

طريهتصبحسوفالوقتذلكفيكثر.شهداءوسيكونبالسيف

شهداءسيكون.إسرائيلبيتوحدهاهيالتي،الصغيرةالتينةأفنان
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وايلياأخنوخلأنشهداء؟ويصبحونسيموتونوكثيرونيدهعلى

ويحققالعالمإلىيأتيأنيجبدجالأنهلإفهامهمئرسلانسوف

يدهعلىسيموتونالذينلذا.التضليلبهدفوآياتعلامات

والأبرار،الصالحينالشهداءعدادفيويحصونشهداءسيصبحون

.11حياتهمخلالالرلثعندحسنواالذين

\بطرسئحزنللدينونةمشهد3.

الأخيرلليوموصورة،الجميعنفوساليمنىيدهفيوأراني

سيفعلماذا!والخطةالأبرارسيفصلكيف:اليمنىراحتهتحتويها

راينا.الداهريندهرإلىالخطةسيستأصلوكيفالأثيرونالأبرار

رأواالذينكلأنبحيثعظيمينوحزنبقلقالخطأةيبكيكانكيف

يبكون.كانوا،نفسهوالرب،الملائكةالأبرار،بعيونهم

الخطأةعنبالحديثليإسمح"ربي،له:وقلتسألتهجهتيمن

.-(1يخلقوالملولهمالأفضلمنا"كان:الخاصةكلماتكمستخدما

انكيخلقوا؟لملولهمالأفضلمنكانتقول"لمالربئ:فأجابني

حيالمنهحيالهمأكثررحمةتملكلنانت-هذابقولك،الربتعارض

تكنلمحيثإلىبهاوجاءخلقهاالذيفهو،الخاصةمخلوقاته

الأخير،اليومفيللخطةسيحدثالذيالتوهرأيتعندما.موجودة

أفعالهم.أريكفسوف،العليضدخطئواالذينأما.لذلكقلبكحزن

القيامة40

يومسيأتيحينالأخير،اليومفيلهمسيحدثماذاالانا،أنطر

سوفالغربإلىالشرقمن.الرفيدينونةهوالذي،العقابيومالرفي،

تطرحأنيمكنبعدهامنها،بدلاعدالةوجوديعتبرلالأنهمرفوضبطرستسامح1-

التسامحمسا"لة
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ناريأمرسوفالأبد.إلىالحيأبيأمامالبشريالجنسيجمع

البهائم.داخلهافيهوهاكلولفظالماسيةقضبانهابفتحجهنم

فييرغبلأنه،أكلتهالذياللحمكلبلفظيأمرهاسوفوالطيور،

ومااللهإلىبالنسبةضائعشيءمنفماالظهور.إلىالانسانعودة

فيشيء،كلله،طككماسيكوننتميءكل.عليهمستحيلشيءمن

الدينونة.يومفي،العقابيوم

ماوكلالعالمخلقإبانكماثانيةيصبحشيءكل،الرب"بكلمة

الأخير،اليومفينفسهالأمرسيكونكان.شيءوكلامر:يحتويه

ابنايااالمقذس:الكتابذلكيقولكماللرفي،ممكنشيءفكل

هيا،العظمأيهاا:للعظمستقول.العظامهذهمنبكذتكفن!الإنسان

الجلد،اللحم،الأعصابالأوتاد،،المفاصلفي،الأخرىالعظامنحو

الذيفهو،بامرهالعظيمأوريلسيمنحهما،والروحوالنفسا"؟وشعرها

الدينونة.يومفي،الموتىلقيامةالرفيأقامه

فينبذرهاكيف.الأرضفيبذرتالتيالحئةوافهموا"أنظروا

والأرضثمرأ،وتعطيتحيالكنها،حياةوبلاجافةهيفيماالأرض

تموتاحبةهناوالمقصود.إليهابهعهدناما،مستودعمثل،ستلفظ

اكثر،الربسيقيمكمالبشر.لحياةوأعطمتوتحيا،الأرضفيبذرت

منسعىالذينهمومختاريه،بهيؤمنونالذين،العقابيومفي

يجبأيضاهيلأنهاشيء،كأالأرضتلفظ،العقابيومفي.أجلهم

معها.والسماءشيء،كلمعتدانأن

كونيإنفجار.ه

والذينالربإيمانخانواللذين،الدينونةيومفييحدث"سوف

بهايكتسيوعتمةظلماتستكون؟ستفتحنارشلالاتانخطئوا،
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فيها،كاوكأحاماوتتبدلأجمرأستتحولالمياه.بهاويحجببأسرهالعالم

لنقاسيةناراالسماء،تحتناراسيصبحأيضاالبحر.سيحترق

بلهبستذوبايضأالنجومغضب.لدينونةتجريوسوفتنطفىء

وستكونماءإلىلافتقارها،ستزولالسماءقبة.تخلقلمكأنهاالنار،

سترعبالصواعقوهذهالسماء،فيصواعقستكون.تخلقلمكأنها

منبأمر،نارأوتصبحبالأخرىشبيهةستكونالموتىأرواح.العالم

.الرب

جهةالموجودهالبشريةكلتهربحتى،الخليقةكلتحلأن"ما

الشرق.نحوستهربالغربجهةالموجودةوتلك،الغربنحوالشرق

جهةوالموجودون،الجنوبإلىسيهربونالشمالجهةالموجودون

فيسيطالهمالرهيبالنارغضبإنما!الشمالإلىسيهربونالجنوب

الغضبدينونةإلىسيقودهمينطفىءلاالذيالنارولهب،مكانكل

وعندما.فيهتحترقالنارفيمايجريينطفىءلا1نارمننهرفي

للجنسكثيرأسنانصريفسيكون،تغليوهي،أمواجهتنفصل

.البشري

الربوملائكة،وأبديةمنيرةسحابةعلىأتياسيرونني"كهم

السماوي.أبييمينإلىمجديعرشسيضعونمعيسيكونونالذين

ستبكي،الأممترىعندما،الوقتذلكفي.رأسيعلىإكليلاسيضع

منهاكلوأعمالالنار،نهرعبربالمروريأمرهاسوف.قبيلةقبيلة

عملواالذين،المختارونأما.أعمالهابحسبلئىأمامهاةستقوم

الناربالفع!يديروالن،موتىأنهمرغموعلىإليئ،فسيأتون،الصالح

مصادرمنوالمسيحيةاليهوديةالرؤىاستعارتهاللهحكممننوعالنارنهر-1

الأشرار.ويحبسالأبرارئجيزوهوزرادشتية
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هاويةوسطفيوالمراؤونالخطأة،المذنبونيقفبينما،الملتهمة

سيأتونالملائكةالنار.سيكونعقابهم.لهانهايةلاالتيالظلمات

إثمه.بحسبكلالأبد،إلىفيهيعاقبونمكانالهمويعدونبالخطة

الوثنيةإبادة6.

فيهلكواالذينالخطةبنفوسسيأتي،الربملا&،"أوريل

التماثيلكلمع،الأوثانأنواعبكلتدنسواالذينوكلالطوفان

والحجارة،المقاماتكلمعالصور،مع،الأصنامكلمع،الذائبة

ذلككلمعيحرقونسوفالهة.:دعيتلقد.الطرقعلىالموضوعة

فيها،الموجودونوالأمكنةهمكهم،يبادواأنوبعد.الأبديةالنارفي

الأبد.إلىسيعاقبون

الجهنميةالعقابات70

يستحفون.الذيالمكانإلىوالنساءالرجالسيأتيذلك،"بعد

نارلهموئبسط\،الحقطريقعلىبهجذفواالذيباللسانسيشنقون

ملأى،عظيمةحفرةحيثاخر،موضعهوها.لمعاقبتهمتنطفىءلا

الحراسةالعقابملائكةيحسنسوف.العدلنكرواالذينبكل

عقابهم.نارداخلهافيويؤخجون

فيوترمىوبالشعربالعنقتشنقسوف:أخرياتنساءثئم،ومن

بل،أنفسهنلتجميلليس،شعرهنضفرناللواتيانهن.الحفرة

وأيضا.وإهلاكهاالرجالبنفوسللإيقاعالرنى،إلىللتحؤلبالأحرى

المكانهذافيبالأفخاذئشنقونسوفزانين،يجامعونهنكانوارجال

الإثم.المرتكببالعضوالمثئنق-1
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إلىالمجيءعليناأننعلمنكنلمللآخر:الواحدسيقولون.المضطرم

011أبديعقاب

تكتطحيثالنار،فييالقونسوفأيضاوشركاؤهم"القاتلون

عذاباتهم.فيمتلؤينتومف،دونمنئعاقبونسوفسافة؟حئات

عزرانيلالملاك.قاتمةغيمةسيشبهونبحيثكثيرةستكونديدانهم

هؤلاء.قتلوهمالذينعقابوسيرونقتلوا،الذينبنفوسسياتي

فقدالرفي،دينونةوحقاعدل1للاخر:الواحدسيقولونالأخيرون

لملكننا،هذاالأبديةالدينونةمكانإلىالمجيءعليناأنإليناتناهى

."ذلكنصدق

يأتيماكلفيهايجريجدأ،وعميقةهائلةفجوةاللهبذلك"قرب

العنقحتىسيغمرنالنساءنتن.رجس:ملعونونفيهمكانكلمن

ويدمرنيجهضناللواتياولئكبالضبطانهن.عظيمةعقوبةويعاقبن

أطفالهم،سيجلسحيثاخر،مكانقبالتهم.الربكؤنهالذيالصنيع

صاعقة.الرفينحويصرخونسوف.الحياةحرموهنالذيناولئك

بذلكهلاكهنسببناللواتيعيونفيومخرز،الأطفالمنستأتي

الرنى.

واطفالهم،عراة،سيقفونأخرياتونساءاخرونرجال،أعلى"إلى

يتنفدونسوفوساحر.عذبموضعفيقبالتهمسيقومون

وصئتك،أهملواالذيناهم1:ذويهمبسببالربنحوويصرخون

وشنقونا،كوننا،الذيالملاكلعنوالقدوأماتونا.وخرقوهاولعنوها

منأمهاتهمحليبيجريسوف011للجميعمنحتهالذيالنوروحرمونا

مفترسة،حيواناتمنهوستخرج.وينتنيتخثرسوفلكنه،أثدائهن

الربوصيةخرقنلأنهنالأبد،إلىوأزواجهنهنوتعاقبهنترتد
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بينماتملوخوس\،للملاكيعطونفسوف،أطفالهنأما.أطفالهنوقتلن

الرفي.شاعهماهذالأنالأبد،إلىسيعاقبونقتلوهمالذين

ملتهبين،نصفهمونساءبرجالسيأتي،غضبهملاك"عزرائيل،

أرواحالبشر.جهثمنارهوالذيالمظلمالمكانذلكفييلقونوسوف

سوفتناملاالتيوالديدان،السياطأنواعبئىتجلدهمسوفحانقة

وخالوهم.أبرارياضطهدواالذينانهم.أحشاعصمتلتهم

سوف.لسانهميلوكوناخرونونساءرجالسيكونهؤلاء"قرب

جذفواالذينانهم.عيونهموتحرقحاميةحديديةبقضبانيعذبون

02عدليوأفسدوا

شفاههم؟ستقطعاحتياليةأفعالأصحابآخرينونساء"لرجال

سببواالذينالزورشهودانهم.وأحشاعصمأفواههمنارستدخل

.الموت

أقطعرأسها،مسننةنارحجارةمعمجاور،مكانسيكون"قربهم

واسمالأخرقاألبسواونساءرجالفوقهايالقىسوف.سيفمن

الذينانهم.نهايةلهاتكونلنمؤلمةبعقوباتعليهمليحكم،بالية

الأرامل،للمسيحخلافااحتقروا،والذينثرواتهمفيئقتهميضعون

واليتامى.

رجالفيهيالقىسوف.برازأمملوءأخريوجدالمكانهذاقرب

مرابينويستردون.يدينونالذينانهم.الرممبحتىونساء

منويعودونهوةأعلىمنبأنفسهمسيالقونأخرونونساء"رجال

عنديوضعونسوف.الوثنيونانهم.الشياطينترغمهم،راكضينبعد

اطفالأ.ماتواالذينعلىالسهرإليهاسندثمالهاويةأمرإليهموكلأكانالبدءفي-1

المرتدون.المسيحيون-2

http://kotob.has.it



187العالملنهايةبطرسرؤيا

توقفباوهكذاسيفعلونفيه.بأنفسهمويرمون،الواديحافة

لهمكانتالذين،جسدهمدنسواالذينانهم.الأبدإلىوئعاقبون

اللواتيهنمعهمهناكالذينوالنساء.رجالمعجنسيةعلاقات

.ارجلمعامرأةمثل،الأخرىالواحدةأنفسهندنسن

نارمعموضعاعزرائيلالملاكسيحضر،وتحتهالواديهذا"قرب

بيدالمصنوعةالأوثانكل،والفضيةالذهبيةالأوثانكلمع،عظيمة

وصورالزواحفصورأسودا،قططا،تشبهالتيالصور،إنسان

رجالا،صنعوهاالذينأيضاهناكسيكون.المتوحشةالحيوانات

لأنهمنار،منبسلاسلأمامهاأنفسهميسوطونسوفونساء.

الأبد.إلىعقوبتهمستكونهذهضفوا.

وستكون،الإدانةلهبفييحترقوناخرونونساءرجال،"قربهم

طرقويتبعونالربئوصاياعنيتخفونالذينانهم.أبديةعقوبتهم

.الشيطان

النار،ستشتعلووادءحيث00021وأعالأخرمكان"هناك

فيهاسيسقطونالذينوالنساءالرجال.الحافةمنوستشتعل

ادا..031فيماثح!،ومن.الرعبيسودحيثإلىمتدحرجينسيهبطون

هكذا.التدحرجويواصلون،ويهبطونالصعوديعاودونسوف،يسيل

اباهميكرمونلاالذينبالضبطانهم.أبديأمعاقبونهمالطريقةبهذه

أبديأ.يعاقبونسوفلذلك.لأنفسهمإلايكترثونولاوأمهم

الذينليريهموالعذارىبالصبيانعزرائيلالملاكسيأتيثم"ومن

إليهمتوجهها،كثيرةبجروحبالتعذيبسيدانونالذين،معاقبونهم

.والسحاقياتاللواطيون-1

البراز.رميمكانلعفها،مفهومةغيركلمة-2

محضئر+هو+مابالأثيوبيةتعنيكلمة-3
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ولا،والديهمطاثعينغيرأثامهم،يصدقونالذينانهم.مفترسةطيور

معهمهناك.عمرامنهمأكبرهومنئكرمونولاأبائهمتعليميتبعون

سيقالع.وجسدهن،بقسوةيدنسوف.قاتمةثيابأمرتدياتعذارى

عليهنسئفزض.يتزؤجنحتىببكارتهنيحتفظنلماللواتيانهن

إياهن.لاويةتشؤههنإذأ،كهذهعقوبة

فيما،انقطاعبلالسانهميلوكونونساءرجالسيكونثم،"ومن

أسيادهم،يطيعونلاالذينالعبيدتحديدأانهم.الأبديةبالناريعاقبون

الأبد.إلىعقوبتهمهيوهذه

باللونلابسونوطرلثن،عميونساءرجال،هذاالعقابمكانقرب"

جمراتعلىيسقطونسوف،بعضابعضهميدفعواأنبعد.الأبيض

أبرار"،نحن:ويقولونيتصدقونالذينانهمتنطفىء.لاالتيالنار

الربئ.عنبالضبطيبحثوالمالذينإنما

ويلفظالفهب،ذلكمناخرينئخرجسوفالرفي،ملأك"عزرائيل،

همالذينوكلنار،نهرسيجري:الحكمهووهذا4عقابحكم

نارعجلةويعطيسيوقفهمأ!ديلالنهر.وسطإلىسينز!نمعاقبون

هماالحفرةفييحترقونسوف.دورانهابقوةونساءرجالإليهايئئت

بالنار،عقابكلفي،العجلاتوتلك.حقاوالساحراتالسحرة

لائحصى.ستكون

العادلةالدينونةتثبيت8.

فيحاملينهم،وأبراريمختارفيالملائكةبعذمنيستدعي1اسوف

الذينإذاكسيرون.حياةأثوابلابسين،عدالةكلفيكاملين،أيديهم

الذينكل.أعمالهبحسبكل،الأبديعقابهملمواجهةيمضونكرهوهم

نعرفالآنلأنناعلينا،أشفق11واحد:بصوتسيقولونمعاقبونهم
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سياتيإ"نصدفهالمالتيإتماقبلأ،عنهاكمناالتي،الربدينونة

لهم:ويقولقاسيةعقوباتعليهمويفرضترتاروخوس\.الملاك

*للحياةشيءيبقولمللتوبةوقتمنيعدلمبينماإذا،الآناتتوبون1

أنهاوعلمناسمعنالأننا!الربدينونةعادلة:+سيقولونوكهم

أعماله.بحسبكلاجازاناأنهبماصحيحة

الوعودإكام9.

من،سيطلبونماوأبراريمختارفياعطيسوف،الوقتذلك"في

،للخلاصغاليةمعموديةأمنحهموسوف،عقابهناكيكونأندون

نصيبلهمسيكون"الصالحينجنةفيأكيروزي،المدعوةالبحيرةفي

إلىالاباء،معالمهفلين،مختاريمع،أمضيوسوف.قديسيمععدل

كماأنا،لهمقطعتهاالتيالوعودأنفذسوفمعهم.الأبديملكوتي

.السماواتفيالذيأبي

بطرسمستقبلى.ا.

نحوإمضالأمور.كألكوشرحت،بطرسيالك،كشفتانني"ها

من4،بهاوعدتكالتيالكطشواشرب3الغربعلىتشرفالتيالمدينة

اخترتفقدأنت،أها.بالزوالليبد(،هالجحيمفيهوالذيإبنيذي

العالمفيأمريسلابمفيإذأإصتع.لكقطعتهالذيالوعدبسبب

.الأخيرةالدينونةبعدلتوبةكلامهفيفرصةلا.الجحيمعنالمسؤولالملاك-1

المسيح.مدينةإلىيقودهمانقبلالتانبينالخطةفيهايغطسميخانيلالملاك-2

لدما.-3

.الشهادة-4

.الشيطانوابوهالأرجج،علىيخدن-،
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فتنوفجأة،حياةرجاءهوكلماتيمصمدران.بهاغتبط1لأنه،بأسره

.،(العالم

إيليا9موسىرؤيا.اا

وجاءالمقذس."الجبلإلى"هيالي:قالملكنا،،المسيحيسوعربي

إلىالنظرعنعاجزينكنا.برجلينفإذا،مصفينمعهتلاميذه

ثيابهما.الشمسمنأسطعنورينبعثكانمنهماكلفمنوجهيهما،

يمكنهشيءمنماوصفها!نستطيعلاحدإلىساطعةأيضاكانت

ليروييكفيمارهيففممنوليس،العالمهذافيعليهماالتفوق

طويليكانا.ورائعافذهلامظهرهماكانمافرطمنالبهيئ،جمالها

وجهيهماألوان؟الثلجمنأكثريسطعاىكاناوجهاهما؟القامة

علىيستريحانكاناشعراهما؟الوردةبا!لوانشبيهةكانتوجسديهما

مضفوراناردين،منإكليلاجبهتيهماعلىيضعانوكانا،أكتافهما

لطافةكانتتلك.قزحقوسمثلكاناشعراهما؟جميلةبزهور

منذهلين.لبثنا،رأيناهماعندما.الزيناتأنواعبكلالمزدانين،وجهيهما

"انهمالي:فقالهما؟(1،)منله:وقلت،المسيحيسوعالرفيمنودنوت

011وأيلياموسى

الجنةلؤيا.اأ

آباؤنا؟(1،الآخرونوالأبرار،يعقوب،إسحق،"لىابراهيم:لهقلت

وثمارامنتجةأشجارامملوءا،مفتوحاعظيمابستانافأرانا

الداخلوفي.تبلغناكانتورائحتهعطرا،أريجامليحاكان.مباركة

2.رائعةكثيرةثمارارأيت

العالم.هوالمقصودربما-1

دهايلياموسىبمظهرشبيهأمظهرهميكونأنالمفترضمنلأنللاباءوصفلا-2
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الهقيقيالمسيح-الهقيقيالهيكلرؤياا.3

هيهذهالاباء:جمع"رأيتلي:قالالمسيحيسوعوإلهيرثي

عدليتبعواالذينمجدهو"هذاقال:.وامنتاغتبطت."راحتهم

يسوعلرئيالمقذسالكتابفيمكتوبهومافهمت."وإكرامهم

لك،واحدةمظاك،ثلاثهناأصنعأنأتريدرئي،11:لهوقلت،المسيح

منهو"الشيطان:بغضبليفقاللإيليا؟"وواحدةلموسىواحدة

لتكن.عليكتستوليالعالمهذاأموران.عقلكوحجبمعكيقاتل

بيدمصنوعةغيرمظفة،سوىفليس،أدناكولتنفتحمفتوحتينعيناك

لقدمختارفي."أجلومنأجليمنالسماويأبيصنعهابل،إنسان

هو"هذاقاللا:الهسهاء،منفجأةجاءصوتاانوها.واغتبطنارأينا

أطيعوه!(1.سررتبهالذي،أخحثالذيإبني

ألصعود410

وحملترؤوسنا،ارتفاععلى،البياضشديدة،عظيمةغيمةوجاعت

ورأيناونظرنا.مذعوراوكنتأرتجففأخذت.!ايلياموسى،رئنا

موسىرئنا،للقاءيأتون2ودملحممنورجالامفتوحةالسماوات

الكتابكلمةوتمت.الثانيةالسماءإلىمضواالرجالوهؤلاء!ايليا،

وحدث."يعقوبإلهعنيبحثانهعنه،يبحثالجيل"هذاالمقذس:

لتتئمالخطىيحئونالملائكةكانالسماء.فيعظيموذعرعظيمخوف

الأمراء!"أيهايا،الأبواب"إفتحوا:قالتالتيالمقذسالكتابكلمة

الجبلوهبطنافصقينا.انفتحتالتيالسماءإنقفلتذلكبعد

فيالحياةكتابفيأبرارهأسماءكتبالذيالرفيممخدين

.السماوات

المسيح.مجيءقبلهاتواالذينالأبرار-3
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الكالملنصابهةبهـللل!لؤيا

شهرةنالت.اليومكثيرامعروفهغير

الأولىالمسيحيهالقرونفىفائقاوانتشارا

تجربهإلىتستند.الوسطىالقرونوخلال

بولسالقديسذكرهاالتيالسريهالنشوة

الإصرارمنوبمزيجالكناياتعبربنفسه

الثالثة،السماءإلىانخطافهتجربهوالحذر!

الجئة.إلى

انخطفائمبهمه،القديسلتلميحاتخلافا

فيدانتيذكرهماوهوهنا.جسدهفيالأخير

الالهيه.ملحمته

ومسيحي.يهوديتقليدمنجزءالنص

بطرسورؤيايوحنارؤياإلىواضحةقرابته

ما،للنفوسالفرديالمصيرعلىيركزالانفة.

أجسادها.تغادرأن

العناصرشكوىخلالمنالشرمسالهيطرح

وصفايتضفن.البشريالفسادأماموفورتها

حئأ،وجهئميا،الثالثهالسماءحتىسماويا

.الموتبعدالنفوسلرحلهمتدزجاوشرحا

الكنيسهتصلالتيالدربعلىهرحلهانه

بولسيقودها،الظافرةبالكنيسةالمجاهدة

الله.شعبرأسعلى
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مكتبةا

المنحولة

الإسلأميةطهتدين

الثلثأوم.الثالثالقرنمنتصفنحوؤضع

أوريجانوس،ذكرهم.الثانيالقرنمنالأخير

القذيسلكن.بهالكنيسةترحيبإلىمشيرا

انتشارهظذذلكمع.شجبهأوغسطينوس

أخصيعدة.لغاتإلىوترجمجدا،واسعا

وأكثرلاتينيا،مخطوطاخمسينمنأكثرمنه

القديمةاللغاتإلىترجماتفيمئتينمن

تعودعدةروىفيكبيراتاثيراترك.الأخرى

الوسطى.القرونإلى

!هالأصليهلغتهأنالمؤكدشبهمن

موطنالإسكندريهتكونوقد.اليونانية

أردا11كتابمعشبهأوجهيتضمن.ولادته

القرننهايةنحوالمكتوبالإيرانيفيراز"

.مالرابع

طيلةالكنسيةالفنونعلىواضحةبصماته

الوسطى.القرون

وافيةلاتينيةترجمةإلىتستندالترجمةهذه

الضائعة.اليونانيةعن

المطمورالوحي10

وكشوفاته.الربرؤىإلىسأصلإذا،

عشرلأربعةالثالثةالسماءحتىانخطفالمسيحفيرجلاأعرف

لا؟جسدهخارجذلكأكان؟أدريلا؟جسدهفي)أكانخلتعاما
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ذلكأكان،جسدهفيذلكأكانالرجلوذلكذلك(.يدريالله،أدري

حتىانخطفأنهاعلمذلك(،يدريالله،أدريلا؟جسدهدونمن

بتكرارها.للإنسانيسمحلا،الوصففائقةكلماتسمعوأنهالجنة

إلاأتباهىلنإلي،بالنسبةإنماسأتباهى!الرجلذلكإلىبالنسبة

بضعفي.

أوغسطوستيودوسيوسقنصليةفيذلك؟أذيعزمانأيفي

فيآنذا&يسكنمحترمرجليعيشكان1وكونستانسالفتى

ملاكلهوظهر؟بولسالقديسمسكنكانالذيالمنزلفي،طرسوس

سوفماويذيعالمنزلأسسيقلبأنلهقالوحيا:لهوكشفليلا

هلوسة.كانالأمربأنالرجلوطن.فيهايجده

الأسس.قلبعلىوأرغمهجلدهالثالثةالمرةوفىعاد،الملاكلكن

علىكتاباتمحفورةرخاميةصندوقةيحفروهوالرجلووجد

كاناللذينوالنعلينبولسالقذيسوحيتحتويكانتجوانبها

خائفاكانالرجلأنوبما.اللهكلمةليعلميذهبكانعندمايضعهما

كانت،كماأرسلهاالأخيرهذاقاخ!إلىحملهاالصندوقة،فتحمن

يكونأنمنخائفا،تيودوسيوسالامبراطورإلى،بالرصاصمختومة

وحيفيهاووجدوفتحهاالامبراطورتلقاهاوقداخر.ماشيئاذلك

بالأصليواحتفظأورشليمإلىمنهنسخةفأرسل؟بولسالقذيس

لنفسه.

الانسانعلىثائرةالطبيعة10

الربوكلامالثالثةالسماءإلىانخطفتجسديافيكنتفيما

العجز،فيستمضورمتىاحتىا:الشعبلهذا"قلهكذا:إليئؤخه

م042عام-1
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أبناءأنتم؟صنعكمالذيالرلثومجربينخطيئةإلىخطيئةمضيفين

بسبب،بالمسيحتؤمنونوأنتم،الشيطانتصرفتتصرفونلكنكم،الله

كلمنالبشريالجنسأنواعلمواإذاتذكروا.العالماضطرابات

شيءكليأمر.الخطيئةيرتكبوحده،اللهتخدمالتيالمخلوقات

!(1مجتمعةالطبيعةكلمنأكثرويخطىء،مخلوق

قالتالتي،الأعظمالنئرالشمساحتجاجات،بالفعل،كانتكثيرة

الانسانكفرعلىشاهدةأنا،القدرةالكليالإلهأيهارب،يا11لله:

أنكليعلموا،قادرةأناماذاعلىأريهمسوفأتصزف،دعني؟وظلمه

!(1اللهوحدك

ترىعينيان.أعرفهذلككل11لها:قالصوتارتفع،هذهوالحال

لموإن.ويتوبوايهتدواأنإلىيحتملهمصبريلكن،تسمعانوأذني

."كلهمأدينهمفسوفإلي،يعودوا

الكليالإلهأيها،رب"ياالربئ:تسألوالنجومالقمركانأحيانا،

الكفر،تأم!علينامتىحتى.الليلسلطانأعطيتنالقد،القدرة

سوفنتصزف،دعناالبشر؟أبناءيرتكبهاالتيالقتلجرائم،الفسق

!(1اللهوحدكأنكليعلموانستطيعهمانربهم

عيني،ذلكبكلمعرفة"لدي:لهاقالصوتارتفع،هذهوالحال

وإنويتوبوا،يهتدواأنإلىيحتملهمصبريلكن،تنصتوأذنيتنظر

."أدينهمفسوفإليئ،يعودوالم

،المدرةالكلىالإلهألهاربئ،"لامائلا:ألضا،البحرهحفماغالبا

أغمربأن.أنتصببأنإسمحالمقذس؟اسمكعليدنسواالبشرإن

وأطرحهمالبشرأبناءأبيدأنإلىبأسرهوالعالمشجرةكل،غابةكل

!1(اللهوحدكأنكليعلمواوجهكأماممن
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ترىعينيشيء؟كل"اعلم:4Jقالصوتارتفعهذه،والحال

ويتوبوا،يهتدواأنإلىيحتملهمصبريلكنشيء،كلتسمعوأذني

.11أدينهمفسوفإليئ،يعودوالموإن

أيهارفي،"يا:قائلةالبشر،أبناءعلىالمياهاحتجتمرةمنأكثر

."المقذساسمككهمدنسواالبشرأبناءان،القدرةالكليالإله

نأقبلحتىشيءكل"أعرفقاثلا:صوت،ارتفع،هذهوالحال

نأإلىيحتملهمصبريلكنشيء،كلتسمعأذنيترى،عيني!يكون

.1(أدينهمفسوف،ذلكيفعلوالموإن.يهتدوا

قائلة:البشر،أبناءعلىالرفيأمامأيضاالأرضاحتجتماغالبأ

منآخرأيمنأكثرمتضررةانني،القدرةالكليالإلهأيهارلث،"يا

،السرقات،القتلجرائمالرنى،،الفسقأحتملالتيأنا،مخلوقاتك

يرتكبونماوكلللبشرالمؤذيةالرقىالسحر،أفعال،الكاذبةاليمين

الغريب،علىالغريب،الابعلىوالإبنالإبنعلىيقومالأبشر.من

الإبنوكذلك.ابنهسريرفييرقدالأب.قريبهامرأةتدنيسيريدكل

وهم،المقدسمكانكدنسواالآثامهذهبكل:أبيهفراشفييرقد

منآخرأيمنأكثرمهانةأنالذا.لاسمكتكريمايضخون

دعني.وثماريخيراتيالبشرلأبناءأقدمأنأريدعدتما:مخلوقاتك

.(1ثماريجودةأبيد

أحدمنوماشيء،كل"أعلم:وقالصوتارتفعهذه،والحال

قداستيلكنكفرهمأعرف.خطيئتهفنالاختباءيستطيعمنهم

لمإنأدينهم،سوفاننيإلا.ويتوبوايهتدواأنإلىهمكماتحتملهم

11.إلييعودوا
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ألبشرملائكة3.

الجنسوحدهلله؟خاضعةالخليقةانالبشر:أبناءياأنظروا،

الرفيتوفف،دونمنالبشر،أبناءيا،سبحوالذائخطىء.البشرك!

هذهففي،الشمستغيبحينخصوصايوم،وكلساعةكلفيالإله

أعماللهويقذمواليعبدوهالرلثإلىالملائكةكليمضيالساعة

شرا.أوخيراالمساءحتىالصباحمنإنسانكليفعلهماالبشر،

يسكنه.الذيالانسانمن،فرحاملاكيطيرإذاك

هذهفي،الأولىالليلساعةفيإذا،غابتقدالشمستكونعندما

الملاك،امرأةكلومنرجلكلمن،كائنكلمنالملاكيتقدمالساعة

فيكذلك.اللهصورةعلىالانسانلأنويحميهواحدكليحرسالذي

اللهإلىيهرع،الليلمنعشرةالثانيةالساعةهيالتيالصباحساعة

أعمالهم،منواحدكللهويقدمواليعبدوهوالنساء،الرجالملائكة

ليلة.وكليومكلشرير.أوصالح

الزاهدينرسعلى4.

فيليعبدوهاللهأمامإلىمعايتقذمون،فرحين،الملائكةكلإذا،

أتواالملائكة:الساعةهذهفيفجأةالذمبمجمعوإذا.المحذدةالساعة

"منصوت:وارتفع!لملاقاتهمتقدم1والروح،حضرتهفياللهيعبدون

؟1(أخباركمحملمع،الملائكةأيها،آتونأنتمأين

اسمكلأجلالدنيافيزهدواالذينعندمنآتون"نحنفأجابوا:

كهوففيساكنينغرباء،مثلمكانإلىمكانمنماضينالمقذس،

جائعين،الأرضعلىيمضونهاساعةلئىأسفينالصخر،داخل

-القدسالروح-1
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ببخوريديهمفيممسكين،خصرهمحازمين،باسمكحئاوعطاشا

ومسيطربنالضئيقفقاسين،ساعةكلفيومباركينمصلين،قلبهم

اخرساكنأفيمنأكثروحزانىباكين،بأنفسهمأنفسهمعلى

بالذهابمرنا:الوجعفينرافقهمملائكتهماهمالذينونحن.للأرض

أكثرالفقراء1،أغيرناأحدذلكيفعلاولا،ذلكتشاءحيثوبالخدمة

."الأرضعلىآخرأفيمن

الاننعمتينلتمأنكم"إعلموالهم:قالالذياللهصوتارتفعإذاك

ويوخهكميعينكمسوف،الحبيبإبنيأي،مساعديوانالأبدوإلى

هم،حيثأبداعنهميتخلىلنفهوذلك،منأكثروحتى"ساعةكلفي

.(1مسكنههناكهمفحيث،يوجههموهو

البؤسا3ردلئلى.ه

ليعبدوايصلونآخرينبملائكةوإذاالملائكةهؤلاءوانسحب

ارتفعإذاك.للقائهماللهروحوتقدم.يبكونكانوا"حضرتهفيالجلال

محطينملائكتنا،يا،أتونأنتمأين"منلهم:قالالذياللهصوت

؟1(العالمأخبارخدامياأحمالا،

لكن،لاسمكيبتهلونالذينعندمنأتينا":اللهأمامفأجابوا

سقوطفرصساعةكلفييجدونانهمبؤساء.جعلتهمالعالمعقبات

عمقمنموخهةطاهرةواحدةصلاةحياتهمطيلةيقيمونولا،كثيرة

كهؤلاء؟(1خطةقربالحضورفائدةما؟القلب

ويتوبوا؟يهتدواأنإلىتعينوهمأن"ينبغي:اللهصوتوخاطبهم

ناالبشر،أبناءيا،إذاإعلموا."أدينهمفسوفإلي،يعودوالموإن

الله.إلىالملائكةينقلها،شريرةأوصالحة،أفعالكمكل

الأصلي.النصإلىأعيدتالعبارة-1
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والبرالكفرةملائكة6.

إليهيسلكالذيالمكانلأريك"إتبعنيإلي:متوخهأاالملاكليوقال

الخطةنفوسلأريكالهاويةإلىسأحملكذلكبعد!موتهمبعدالأبرار

."موتهمبعدإليهيساقونالذيوالمكان

وهناالجلد،ورأيتالسماء؟إلىفقادني،الملاكإثرفيمضيت

قلوبإليهويجذبيخدعالذيالنسيانهناككان:القوات،بالذات

وأمراءالتببهحروح،الحنقروح،الفسقروح،النميمةروحالبشر،

السماء.جلدتحترأيتماهذا"الإساءات

وجههمكان،شفقةبلا،رحمةبلاملائكةورأيتمجددا،نظرتثم

مثلتتوفدعيونهم،فمهمخارجمنتصبةكانتأسنانهمحنقا:مملوءا

فمهمومننار،شراراتتتعالىشعرهممن؟الشرقإلىالصبحنجمة

"الذين:الملاكفأجابنيسئد؟"ياهؤلاء،هم"من:الملاكسألت.أيضا

بعونيؤمنوالمالذينالكفرة،الضيقساعةفيبالكفرةمولجونهم

.(1بهيثقواولمالرلث

بريقايرسلوجههمكانآخرينملائكةورأيتفوقإلىنظرتثم

سعفأيديهمفييحملون،ذهبيزنارخصرهمحولكان:الشمسمثل

يبدونكانوا،اللهإبناسمعليهامكتوباثيابايرتدون،اللهوعلامة

رحمة.كل،دماثةبكلمملوئين

كثيرايظهرونالذينسئد،ياهؤلاء،هم"منله:وقلتالملاكسا!لت

يرسلونالبز:ملائكةانهم":الملاكفأجابنيأ"والرحمةالجمالمن

امنواالذينالأبرار،الضيقساعةفيلإرشادهاالأبرارنفوسإلى

علىموتهمبعدمرغمونوالخطأةالأبرار"هلله:قلت."الرببعون

كلبهايمزالتيالطريقهي"وحيدة:الملاكفأجابني"شهودنجلقاء
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لاقذيس،مساعديرافقهمالأبرارلكن،اللهنحويمضونالذين

.(1اللهنظرأمامللمثوليسيرونعندمااضطرابأييقاسون

والخطأةالأبرارنفوس7.

عندماالخطةونفوسالأبرارنفوسرؤية"أوذ:للملاكقلتإذاك

نظرت."الأرضنحوأسفلإلى"أنظر:الملاكفأجابني.(1العالمتغادر

كلا،نظريتحتكان:بأسرهالعالمورأيت،الأرضنحوالسماءمن

عدما!شيء،كلاكانواالبشر:أبناءرأيتشيء؟

"تلل:فأجابني؟"الانسانعظمةهيتلك"إذا:للملاكوقلتدهشت

ونظرتالمساء."إلىالصباحمنالشريفعلونالذينهموهاهي!

:للملاكوقلت.بأسرهالعالمفوقمنبسطةعظيمةنارسحابةورأيت

الذينالخطأةيحركهظلمتلاحم"انه:فأجابنيسئد؟"ياهذا،"ما

.11الساحةعلىيسيطرون

رؤيةأوذ"كنت:للملاكوقلت.وبكيت،بألمذلكسمعتلكنني

فأجابنيالجسد."منخروجهاطريقةومعاينةوالخطةالأبرارنفوس

وكان:بأسرهالعالمورأيتنظرت.(1الأرضنحومجددا"أنطر:الملاك

عدمأ!شيء،كلاالبشر

"من:الملاكليقال-الموتوشكعلىرجلارأيت،معاينتيولدى

كل،اللهباسمأتمهاالتيالأعمالكلورأيتمجدداونظرتباز."تراه

ساعةفيأمامهينتصبكانذلككللا!أمتذكرهسواء،شغلهالذي

واطمئنانا.تعزيةوجدوأنهأثمر،البازأنورأيت.الضثيق

وملائكةقذيسونملائكةبهأحاط،العالمهذايغادرأنوقبل

فيه؟مسكناقطيجدوالمالأشرارالملائكةلكنكهم،رأيتهمأشرار:
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إلىوأرشدوهانفسهعلىاستولوا،العكسعلىالقذيسون،الملائكة

إعرفي،النفس"أيتها:قائليننشطوهاإذاكالجسد:منخروجها

الجسدإلىالعودةعليكسيكونالقيامةفيوم،تركتهالذيالجسد

الأبرار."كلبهوعدمالتلقينفسه

كمافوراعانقوهاالجسد،منخروجهاعندالنفسالتقطواوإذ

مشيئةفعلتلأنك!النفسأيتها"تشخعي،:قائلين،ما!لوفكائنيعانق

يحرسهاكانالذيالملاكنحوهاوقدم."الأرضعلىكنتطالماالله

لأنكبكأغتبطانني!النفسأيتها"تشخعي،لها:وقاليوم؟بعديوما

أفعالككلاللهإلىأنقلكنتوأنا،اللهإرادةالأرضعلىصنعت

"أيتهالها:وقالتللقائهاالروحقدمتكذلك.(1هيكماالصالحة

المكانإلىالوصولانتظارفيأبدأتضطربيلا،تخافيلا!النفس

أسكنكنتزمنتعزيةوجدتفيك:مساعدتكسأكون؟تعرفينهالذي

وقادهاالملاكوأخذها،الروحوطمأنتها."الأرضعلىكنتعندمافيك

السماء.إلى

النفس؟أيتها،تركضينأين"إلىلها:قالملاكاأنوالحال

منا.ماشيءفيككانإنلنرإنتظري!السماء،دخولعلىأتجرؤين

وأرىالإلهيةالنجدةأرىانني.فيكاأأشرأشيئانجدلمانناها

.(1اللهمشيئةالأرضعلىصنعتلأنكمعكتغتبطوالروحملاص،

توقفوا،وعندما.لعبادتهاللهنظرتحتإلىوصلتأنإلىوقادوها

للنفسقائلين،موطئهيعبدانوأخذاالملائكةجيشوكلميخائيلسجد

صورتهعلىصنعكالذيإلهكشيء،كلإلههو"ها:نفسهالوقتفي

هيها،أفعالهاتذكراللهأيها"يا:وصرحالملاكوتقذم."ومثاله

الترجمة.موضوعالنصإلىأعيدتالكلمة-1
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وقالت."أمركبحسبرلث،ياسلوكها،إليكأنقلكنتالتيالنفس

فيهاوجدتلقدفيها؟تتنفسكانتالتيالحياةروح"أنا:كذلكالروح

.1(مشيئتكبحسبفيهاأسكنكنتالذيالوقتخالألهانئامكانا

بماأحزنها؟لن،تحزننيلمالنفسهذهأن"بما:وقالصوتوارتفع

ملاك،ميخائيلإلىبهالئعهدعليها،أشفقسوف،رحومةكانتأنها

ايضاهينصيبلهاليكونالتمجيد،مكان،الجنةإلىوليقدهاالعهد!

."القديسينكلإرثفي

والكاروبيم،الملائكةرؤساء،ملاكألفألفأصواتإذاكوسمعت

وصالحين:الرلثممخدينأناشيد،منشدينشيخاوعشرينوأربعة

دونمنواحدكلتجازي.أحكامكهيوعادلةربئ،ياأنت،"عادل

مقتنع،أنت"ألي:وقالالملاكوأجاب."حكمكبحسبأحد،تفضيل

صنعهما،ساعتهتأتيعندما،ثانيةيرىمنكمواحدكلأنالآنأتعلم

011سيديا"لعح!،:فأجبت؟"حياتهخلال

هيهاكافر:نفسعاين،الأرضنحومجددا"أنظرلي:قالإذاك

شيءلا11وليلا:نهارأقائلة،الربأغضنتلقدالجسد!منتخرج

أهناك!بالحياةوأتمتعوأشربفاكل،أناأما:العالمهذافيجديدا

دينونة؟11(1هناكأنليعلنمنهاوصعدالجحيمإلىنزلأحد

أفعالهوكلالخاطىءغذاهالذيالاحتقاركلورأيتأيضاونظرت

الساعةهذهفيلنفسهحدثمارأيتالضئيق:ساعةفيأمامهتتجفع

لهأفضل"كان:وقلتللدينونة،جسدهخارجإلىفيهاتقادكانتالتي

ونفس،الشياطينوالملائكةالقذيسونالملائكةأتىثميولد!"لملو

لكن،فيهامكانأالقذيسونالملائكةيجدولما؟أالإثنينأرأتالخاطىء

الترجمةموضوعالنصإلىاعيدتالعبارة-1
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يقودونهاكانوافيماثلاثا،وقالواعليهااستولواالشياطينالملائكة

الذيالجسدإلىأنظريالشقيه!النفس"أيتهاالجسد:خارجإلى

جزاءلتلفيالقيامةيومفيإليهتعوديأنعليكسيكونمنه:تخرجين

.1(وكفركخطيئتك

"أيتهالها:وقالأمامهاالحارسالملاكوقفأخرجوها،وإذ

للرفييومياويعرض،يرافقككانالذيالملاكأناالشقئة!النفس

السلطةليكانتلوليلا:كمانهارابها،تقومينكنتشريرةأعمالا

اللهلأنبذلكإذناأملكلملكنني،واحدايوماخدمتكلما،ذلكعلى

فؤتأنتإنما.تتوبأنإلىالنفوسبمعاونةيأمرناوعادلرحومدئان

إلي.بالنسبةغريبةوغدوتإليكبالنسبةغريباوغدوتالتوبةزمن

اننيأعرفأنقبلعنكأتخلىلن؟العادلالديانإلىهئاإذا،لنتابع

يعنفها!والملاكتوبخهاالروحوكانت."إليكبالنسبةغريباغدوث

انقصئتالسماء،لدخولتتهياوكانتالقواتبلغواوعندما

انتصبتالنميمة،النسيان،الإثمالآخر:بعدواحدأعليهاالعذابات

أين"إلىلها:وقالت.الأخرىالقواتوكلالفسقوروح،أمامها

السماء؟نحوالتقمامعلىأتجرؤين؟الشقيةالنفسأيتها،تمضين

قديسأينلمحلالأننا10001،علاماتنافيكسنجدكناإنلنرتوففي

تقول:كانتالسماءعاليمنأصواتاإذاكوسمعت.(1قربكمساعد

الذيالإلههذاموجود،أنهلتعلمالشقثة،النفسهذهلله"قدموا

.(1احتقرته

بصوتوألافالافوهتف،الملائكةكلوراهاالسماء،إذاودخلت

!الأرضعلىصنعتهماكلعلىالشقئةالنفسأيتهالك"الويلواحد:

الملاكواجاب؟لعبادتهأمامهستصبحينعندمااللهستجيبينماذا
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راحةأجدلملأننيأحئائي!يامعي"أبكوا:وقاليرافقهاكانالذي

منذعنا!وتقص"لئحملوقالوا:الملائكةفأجابه."النفسهذهفي

."الملائكةنحنإلينا،نتانتهاوصلتهناإلىدخلت

الرلثالملاكوأراها:لعبادتهاللهوجهأمامإلىواقتيدتحملتثم

"أيها:وقالتقذمهاالملاكلكن.ومثالهصورتهعلىصنعهاالذيالإله

لكأقذمكنتالذيأنا:النفسهذهملاكأنا،القدرةالكليالإلهالرفي

وقالت."حكمكبحسبتتصزفتكنلمفيماونهارا،لياوأعمالها

خلقتالذياليوممنذفيهاتسكنكانتالتيالروح"أنا:كذلكالروح

بحسبرلث،ياحاكمها،:مشيئتيتتبعولمذاتهافيعرفتهالقدفيه؟

."قضائك

انتجتهالذيالثمرهو"أين:وقالتفوقهااللهكلمةأصىتإذاك

وكانتللباز؟(1خاوفاواحدايوماأعاملتكتلفيتها؟التيالخيراتلقاء

مجددا:الصوتوأصدى.بهئجيبشيءلديهاوليستصمتالنفس

رحمة!سيملكللرحماء؟اللهلدنلأحدتفضيللا؟اللهحكمهو"عادل

ترتاروخوس\،للملاكلتسفمقط.رحمةيملكلنكذلكيكونوالمللذين

وصريفالبكاءحيثالبزانيةالظلماتإلىوليرسلها،بالعذاباتالمولج

.(1العظيمالدينونةيومحتىهناكلتسكن:الأسنان

الهلاكإلىمال8.

يا،أنت"عادل:الملائكةورؤساءالملائكةأصواتإذاكوسمعت

.(1حكمكهووعادل،رفي

باكية:تقولوكانتملأكان؟يقودهاكاننفسارأيتومجددا

السابعهواليومهذا!العادلالإلهأيها،العادلالرلثأيهاعليئ"أشفق

ميخائيلماحدإلىيقالل+.الجحيم"حارس-1
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لمأمكنةإلىقادانياللذينالملاكينلهذينوسثمتجسديفارقتمنذ

أبدا!تشفقيلم؟فعلت"ماذا:العادلالدئان،اللهوقال."أبدأأرها

شيئاابدأتفعليلمولأنكلديهما،شفقةلاكهذينلملاكينسالغتلهذا

التيبالخطاياإذأإعترفي.الاحتياجساعةفيرأفةبلاعاملاكبازا

أخطىء.(1لماننيرب،"يا:فأجابت."العالمفيكنتفيماارتكبتها

الإلهالرفيحنقأخطىء"،الا،لمبتلكتكذبيسمعهاكانإذعندها،

كليستطيعكالىإذا؟العالمفيتزالينلابأنك"تعتقدين:وقالالعادل

خفيئشيءمنفما،جارهعنخطيئتهويخفيئخطىءأنهناكمنكم

تظهر،العرشحضرةفيلتعبدالنفوستأتيعندما:المقابلفيهنا،

وقد،جواببلاالنفسوصمتت."وخطاياهالصالحةواحدكلأعمال

ذلك.سمعت

ملاكيا"تقذممجددا:يقول،العادلالديان،الإلهالرلثوسمعت

.(1الوسطإلىتعال،النفسهذه

بين"لدي:وقال،يديهبينكتاباحاملا،الخاطئةالنفسملاكومثل

منذ،اليومهذاحتىفتوتهامنذالنفسهذهخطاياكلرفي،يايدي

أفعالهالكأرويفسوفرلث،يا،بذلكأمرتنيإذا:أعوامعشرةعمر

"لا:العادلالدئان،الإلهالرلثوقالعشر."الخامسعامهامنبدءا

عشر،الخامسعامهامنذخطاياهاليتعرضأن،الملاكأيهاأسألك

وقبلموتهاقبلالأخيرةالخمسةالأعوامخطايافقطليوضح

بذاتي،"أحلفأيضا:،العادلالدئان،اللهوقال0(1هناإلىوصولها

الأعوامخلالتتوبأنيكفيكان،وبسلطانيالقذيسينبملائكتي

ماكللينسىواحداهتداءعامحتىيكفيكان،الأخيرةالخمسة

لتذهبالآنإنماخطاياها!غفران،الصفحلتنالقبلا،شرمنارتكبته
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نأالملاكهذارفي،يا"مر،:الخاطئةالنفسملأكوأجابهلاكها!"إلى

.1(النفوسبتلكيأتي

النفسفعرفتها،الوسطإلىبنفوسجيءنفسها،اللحظةوفي

نأ،النفسأيتهامنك،"أطلب:الأخيرةلهذهالربوقال.الخاطئة

فيكانتفيما،ترينالتيالنفوسهذهحيالاقترفتبماتعترفي

.11العالم

علىدمهاوإراقةهذهقتليعلىبعدعاميمضلمرب،"يا:أجابت

بهاألحقتبل،بذلكأكتفولم:الأخرىهذهمعزنايعلى؟الأرض

"ألم:العادلالدئانالرفي،قالإذاك0(1أموالهاانتزعت،عظيماأذى

يحمظأولا،ماتوإذا،لعنفماأحديتعرضحينذلك؟تعلمينتكوني

أمامالإثنانيمثلإذاك:العنفمرتكبيموتأنإلىالمكانهذافي

.(1أعمالهبحسبيجازىوكلالديان

الملاكليديالنفسهذه"لتسفم:يقولكانصوتاوسمعت

الاكثرالسجنإلىوترفعالجحيمفي،أسفلإلىوئقادترتاروخوس

."العظيمالدينونةيومإلىهناكولتتركالعذاباتإلىلترسلسفلئة؟

"عادل:ويعل!ونللرلثأناشيدينشدونملاكألفألفسمعتومجددا

.11أحكامكهيوعادلةرب،يا،أنت

الأبرارمقام9.

.،(سيديا"نعنم:أجبتذلك؟"كل"أرأيتلي:وقالالملاكواستأنف

.(1إياهوأريكالأبرارمقامحتىأحملكسوفمحددا"إتبعنيوهو:

باب،عتبةعلىووضعنيالثالثةالسماءحتىفحملني،الملاكوتبعت

عند،تكسوهماذهبئينوعمودينذهبيأباباهناكأنورأيتفنظرت

ذهبية.حروف،رأسهما
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،الأبوابهذهاجتزتإذالك"طوبىلي:وقالإليالملاكوعاد

نقاوة،البراعة،بالصلاحاحتفظوامنالدخوليستطيعونفوحدهم

هذهمنالحكمةهيمالي،قلسئد،"يا:الملاكوسا!يت."القلب

الأبرارأسماءانها"فاجابني:الاعيواح؟"هذهعلىالمحفورةالحروف

يا"إذا:واستأنفت.(1قلبهمكلمن،الأرضعلى،اللهيخدمونالذين

فيمقيمينيزالونلافيماالسماءفيمحفورةأسماؤهمسئد،

ناأيضأ:وجوههمبل،أسماؤهمفقط"ليسقائلا:فأجابني؟"العالم

منمعروفونوهمالسماء،فيموجودةاللهيخدمونالذينصورة

نأقبلحتىقلبهمكلمناللهيخدمونمنيعرفونالذينالملائكة

1(.العالميفارقوا

وجههكانإلي"شيخقدم،دخلتوعندما.الجنةأبوابواجتزت

يا،بولسياالخير،"صباحلي:وقالضمنيوقد.الشمسمثليتلألأ

نفسه.الوقتفييبكيكانلكنهفرح،ووجههيقبكنيكان."اللهحبيب

"البشر:ويبكيمجددأيتنهدوهوقال،؟(1تبكيلمأخي،"ياله:قلت

وعظيمالرفيأعدهاالتيالخيراتهيفكثيرةجدأ،يحزنوننايعدبوننا،

سئد؟1(ياهو،"من:الملاكوسا"لت."يفهمونهلاكثيرينلكن،وعده

.1(العدالةكاتبأخنوح،"انهلي:فقال

أتيأإيليارأيتوفجأة،المكانذلكفيالأمامإلىأكثرودخلت

"ياباكيا:وقالحادحتىيرانيكادماانما.وبفرحجذلا،يحييني

البشر!بينبذلتهالذيعنائكثمرةتلقيمنتتمكنأنأرجوك،بولس

اللهأعدهاالتيوالكثيرةالعظيمةالخيرات،خصنيمافيرأيتلقد

بالعكس.يفهمونها:لاكثيرينلكن،اللهوعودهيعظيمةالأبرار.لكل

!!الأمكنةهذهكبيربعناءوالآخرالواحديدخل
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لا،تسمعهسوفما،الآناباهأريك"مالي:وقالالملاكواستأنف

هناكوسمعت10001وأرانيوقادني.ا،الأرضعلىلأحدتكشفه

01بهايتلفظبأنإنسانلأييحقلاكلمات

يمكنكأشياءأريكسوفإتبعني،،"الآنمجددأ:الملاكليوقال

أمزوجعلنيالئالثة،السماءمنوأنزلني011ترويهاأنوعليكبهاالبوح

أبوابفوقإلىقادنيالجلدومنالجلد،إلىوأعادنيالثانيةبالسماء

الأرضيغسلالذيالنهرعلىتقومالسماءأشسكانتالسماء.

ا،انهلي:فقالالنهر؟"هذاهوماسيد،"ياالملإك:ساكت.كها

الذيهوالسماءنورأنوفهمتحالا،السماءمنوخرجتالمحيط2."

مراتسبعتلمعالأرضكانتالموضعذلكوفي.كفهاالأرضينور

الفضئة.منأكثر

الميعادأرض.ا.

الميعاد.أرض!انها:فأجاب5"،المكانهذاهوماسيد،"ياقلت:

ناا؟االأرضسيرثونلأنهمللودعاء،اطوبىا:مكتوبهوماتسمعألم

.1(ذلكغضونفيهناإلىترسنل،جسدهاتفارقحينالأبرار،نفوس

فأجابني؟"الأوانقبلتظهرسوفالأرضهذهإذا":للملاكقلت

تدفرإذاك-،ملكوتهليأتيبهتبشرالذي-المسيحسيأتي"حين:الملاك

الندىمثلستكون!اللهمنبأمرالميعادأرضوتظهرالأولىالأرض

كلومع،الأبديالملك،المسيحيسوعالرفييظهروسوف.الغيمأو

.أوغسطينوسالقذيسيقولكما،بذلكللإنسانبعدئسمحلمربما-1

يلثالذيالداسريللمحيطالوصفهذاكبيرحدإلىعممتالوسطىالقرونصور-3

.لأرضا
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ألفخلالعليهموسيملك،الأرضهذهفيليسكنسيأتيقديسيه

.؟الآنإياهاسأريكالتيالخيراتمنسيغتذونوكهمعام،

هذاضفتيعلى:وعسللبننهرورأيتالأرضبهذهبعينيوطفت

ائنتيتنتجالأشجارهذهمنكلثمارا:ملاىأشجارتنموكانتالنهر

في،كانتمارأيت.مختلفةثمارانواعوتحملالعامفيمرةعشرة

فيهارأيت.الإلهيالعاملمهارةكلوعرفت،الخلقطبيعة،المكانهذا

الأرضهذهكانتعشر.منواخرىذراعاعشرينمننخيلأشجار

منثمارأملأىالأشجاركانت.الفضةمنأكثرمراتسبعتلمع

معرشةكرمةتنموكانتهذهالنخيلاشجارأوعلىالتاجإلىالأصل

قضيبأ\كلعلىالعناقيدوالافالأفنانبآلاف

:الملاكفأجابنيالثمار؟ألافشجرةكلتحمل"لم:للملاكوقلت

هموالذينيستحمونهاالذينكلعلىعطاياهبوفرةيفيضالرب1الأن

العالم،فيكانواعندماالخاصةبمبادرتهمالجسدأماتواهناك

سيد،!يا:للملاكقلت،ومجدداالقذوس."لاسمهشيءكلصانعين

؟"القداسةالكليالإلهالربيعذهاالتيالوحيدةالوعودهناأهي

يكونحينذلكلكأقول.مراتسبعمنهاأعظمهناك"لا،:فأجابني

أعذهاالتيوالخيراتالوعوديرونسوفالجسد،فارقواقدالأبرار

كلمةان-أيمكن:قائلينويبكونمجددأيتنهدونسوفإذاك.لهمالله

جارنا؟.."ضدواحدأ،يوماالأقلعلىفمنا،منالخروجاستطاعت

؟"اللهوعودكلهنا"أهي:أخرىمرةوقلتسألتأناإنما

علىحافظواالذينالأزواجنصيبهوالآنتراه"ما:الملاكفأجابني

الغربيلدىاكثرمالوفةالكرمةوصورة.الترجمةموضوعالنصإلىأعيدتالعبارة-1

.الوفرةعنللتعبير
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جوعبهمالذينالأبكار،لكن.الزواجخلالوأعفاءأطهارأأنفسهم

اللهسيمنحهم،الربباسمالجسديميتونالذينالبز،إلىوعطش

."الآنإياهسأريكماهذاأكثر.مراتسبع

المسيحمدينةا.ا

نهراأرىبيواذا.المكانذلكخارجإلىوحملنيرفعنيإذاك

لي:فقالهذا؟""ماالملاد:وسألت.اللبنمنأكثربيضاءمياههكانت

للجميعمسموحاليس2.المسيحمدينةحيث1الاكيروزيةالبحيرة"انها

أنلنتصؤر.اللهإلىتقودالتيالدربتمرفهنا،المدينةهذهبدخول

،جسدهيفارقأنما.لائقةتوبةويؤدييهتدي،يندم،كافرا،زانيا

الملاكإلى،اللهمنبأمربه،يعهدثم،ليعبدهاللهأمامإلىيقادحتى

بعدمنويقودهالاكيروزيةالبحيرةفيالأخيرهذاليغطسهميخائيل

مندهشا،كنتوأناقط.(1خطايايرتكبوالمالذينقرب،اللهمدينةإلى

.أراهكنتماكلعلىالربوأبارك

."المسيحمدينةإلىلأقودك"إتبعني،لي:وقالالملاكواستأنف

ذهبيقاربإلىفأصعدنياكيروزية،البحيرةضفةعنديقفكان

المسيح.مدينةإلىوصلتأنإلىتقذمونيملاكآلافثلاثةونحو

مدينةورأيتودخلت.عظيمبفرحالمسيحمدينةسكانواستقبلني

وفيبها،تحيطكانتسوراعشرإثنا.ذهبمنكلهاكانت.المسيح

مرةكلكانتسورينبينالمسافة.برجاعشراثنايرتفعكانالداخل

غلوة؟11مقاسكمسيد،"يا:للملاكقلت.الداثرةكلفيغلوة،مقدار

النهرهذاينتهي،افلاطونعند"أكيرون".الإغريقيالجحيمنهرلاسمتحريفياسم-1

الموتى.معظمنفوستصلحيثأكيروزياسبحيرةفي

المسيحية.أددشليم-2
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علىهمالذينوالبشراللهبينالفاصلتعادل"انها:الملاكفأجابني

.11المسيحمدينةعظمةهيفوحيدة،الأرض

وأربعة،المدينةنطاقفيتفتحعطمبجمالباباعشرإثناكان

،خمرةمنالآخرلبن،منالآخرعسل،منواحدبها:تحيطأنهار

؟"المدينةحولالأنهار،هذههي"ما:للملاكوقلتزيتمنالآخر

علىيسكنونللذينبغزارةتجريالتيالأربعةالأنهار"انها:فأجابني

نهر،الفراتهواللبننهرالفيزون،هوالعسلنهرالميعاد:أرض

خلاليسرفوالمالذين10دجلةهوالخمرةونهرجيحونهوالزيت

وأماتوامنهاأنفسهمحرموابلالموادهذهفي،الأرضيةحياتهم

.1(المدينةهذهفيالخيراتبهذهاللهيغمرهم،للربإكراماجسدهم

المدينةأبوابعلىا.أ

عظيمةأشجاراالمدينةأبوابأمامرأيت،البابعبرتإذوأنا

قليلاعدداأيضاورأيتفقط،أوراقابلثماراتحملتكنلموباسقة

ماأحدايرونكانواعندماالأشجار.تلكبينموزعينالرجالمن

عنهم،تكفركانتالأشجاروتلك.بغزارةيبكونكانوا،المدينةيدخل

مجددا.منتصبةثممنحنيةبنفسها،متصاغرة

منسئد،"يا:الملاكوسألت.معهمبكيتالرجالهؤلاءرأيتحين

انهملي:فقال؟"المسيحمدينةبدخوللهمالمأذونغيرالقومهؤلاءهم،

لكنهم،ذاتبإنكار،ونهاراليلا،باندفاعالصيامعلىانكئواالذين

بذلكتفاخرواالذين،الآخرينالرجالكلأماممتكبرينكانوا

كانواللبعض.قريبهملصالحشيئأيفعلواأندونمنوتبجحوا،

مختلف.ترتيبهالكناالترجماتمعظمفيالاربعالجهاتعلىموزعةالأربعةالأنهار-1
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صباححتىيقولونيكونوالموللآخرين،لطيفةتحئاتيوجهون

كانوإذالهم،يروقونللذينإلابابهميفتحونيكونواولمالخير،

".غروراينتفخونكانوا،لقريبهمصغيرةخدمةيؤدواأنلهميحدث

مدينةدخولمنتمنعهمكبرياؤهمسئد،ياإذا،"ماذاله:وقلت

أهناكالشرور.كلأصلهي"الكبرياء:الملاكفأجابني؟"المسيح

؟"عظيمباتضاعاليهودبينأتىالذياللهإبنمنأفضلكاثنات

بعد؟11منمجددالتنتصبتنحنيالأشجارهذه"لمأيضا:وساعيته

الأرضعلىالرجالهؤلاءقضاهاالتيالفترة"خلال:الملاكفأجابني

الفوضىبسببواتضعواخجلواأنلهمحدث،اللهخدمةفي

حدإلىيذهبوالملكنهمالبشر،لدىيرونهاكانواالتيوالحقارات

هذهتتضعلذا.فيهمكانتالتيالكبرياءمنللتخفصوالتكفيرالحزن

-11التواليعلىمجدداوتنتصبالأشجار

؟"المدينةأبوابعلىمقبولونهمسبب"لأيأيضا:وسألته

القذيسينالرجالمدخلهناولأنهالعظيمةالله"لرأفة:الملاكفأجابني

المسيح،يدخلعندماحتىهنامتروكونانهم:المدينةيدخلونالذين

معأ.المدينةليدخلواأجلهممنهؤلاءيتشفعقذيسيه،مع،الأبديالإله

إلىاباطمئنانيحظىأنبينهممنأىيستطيعلاذلكمعإنما

.11حياتهمكلاتضعواالذيناللهخدامبمقدار1أالمستقبل

المدينةأنهار.31

نهرحتىحملنيوقد.يعفمنيالملاككانفيماأسيركنتاننيإلا

وزكريا،ميخا،عاموس،حزقيال،إرميا،أشعيارأيتهناك.العسل

الترجمة.موضوعالنصإلىأعيدتالعبارة-1
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هذههي"ما:للملاكوقلت.حئونيالمدينةفيوالكبار:الصغارالأنبياء

عنوامتنعحزنإنسانكلالأنبياء:طريق"انها:فأجاب؟الطريق

إلىالعالميفارقأنبعدبهيؤتىاللهباسم،الخاصةمشيئتهتحقيق

هذاويقوده؟ميخائيلإلى،اللهمنبأمربه،ئعهدثم،ليعبدهالرلتأمام

صديقاالأنبياءيحئيهحيثالمكانهذاإلى،المدينةهذهإلىالأخير

.(1اللهمشيئةأتثملأنهوقريبا،

الذينالأطفالكلرأيتهناك.اللبننهرجوارإلىبعدمنوقادني

:الملاكليوقال.فحيوني،المسيحإسمبسببهيرودسالملكقتلهم

بعد،الإلهالربلعبادةيمضونونقاعصمطهارتهمحفظواالذين"كل

هؤلاءجوارإلىويقادونلميخائيليسفمونثم،جسدهممفارقتهم

أعضاؤنا"ا،،أصدقاؤنا،إخوتناأنتم11:قائلينيحيونهمالذينالأطفال

.،(اللهوعديرثونسوفوبهم

.الخمرةنهركانحيثالمدينةشمالإلىوحملنيرفعنيومجددا

اخرين.وقذيسينوأيوبلوط،ويعقوبإسحق،إبراهيمهناكورأيت

:الملاكفأجابنيسيد؟"يا،المكانهذاهو"ما:وسا!لت.حئونيوقد

مفارقتهمبعدالإلهالرفيلعبادةأولايأتونالغرباءاستقبلواالذين"كل

إلىيقادونالطريقهذهوعبر؟ميخائيلإلىبهميعهدثم؟العالم

لأنك11لهم:ويقولونوإخوةأبناءيحيونهمالأبراركلإذاك؟المدينة

الرلثمدينةميراثاتقئلتعال،الغريبواستقبالالضيافةمارست

0111(اللهمدينةفيأعمالهبحسبسيكافأبازكلإلهنا:

ورأيت.المدينة1أأشرقإلى،الزيتنهرجوارإلىأيضاحملنيثم

،الرجالهؤلاءهم"من:وسألتمزامير.وئنشدونيهللونرجالاهناك

المدينةدورةبولسإتمامأساسعلىاختيرتالكمة-1
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كلمنللهأنفسهميكزسونالذين"انهم:الملاكليفقالسيد؟(1يا

وينشدونالإلهبالربيهللونالذينكلكبرياء.أيفيهموليس،قلبهم

."المدينةهذهحتىهنامنيقادونقلبهمكلمنمجده

البسطا،ش!عرو.41

عشر.الثانيالسورقرب،بالذاتالمدينةهذهوسطإلىنقلنيثم

مدينة"أفي:وسألت.الأخرىمنأعلىسورالمكانذلكفيكان

منأفضلالثاني"السور:الملاكفأجابنيامتياز؟"لهسورالمسيح

الآخرعلىالواحدتتفو!لأنها،الثانيمنأفضلالثالثوكذلك،الأول

الواحدمجداتتفوقسئد،يا"لم،ايضا:وقلتعشر."الثانيحتى

لومعليهمالذين"كل:الملاكفأجابني.(1ذلكليإشرحالاخر؟على

منقليلايفقدوناعتدادأوغيرة،صغيرةنميمةعلىوإنأنفسهم

.(1ورائكإلىأنظر:المسيحمدينةفيكانواإنحتى،مجدهم

رجالعليهايجلسكانذهبيةعروشابابكلعندورأيتوالتفث

فيورأيتونظرت.كريمةبحجارةمزينةذهبيةبتيجانمتؤجون

فيتبدوكانتعروشمناخرصفاعشر،الثانيالسورقربالداخل

وسا!لتعليها.الثناءيستطيعأحدمنماأنحدإلىعظيممجد

"انهاالملأك:فأجابنيعرش؟"كلعلىيجلسمنسيد،"يا:الملاك

أنفسهممنجعلواالذين،وفطنتهالقلبصلاحلهمكانالذينعروش

غيرالمقذس،بالكتابعالمينغير،الإلهالرلتاجلمنالقلببسطاء

،وحدهاللهوصايافصلسوىمتذكرينغير،كثيرةمزاميرعارفين

كلأمامهم.الإلهالرفيأماموالحماسالعنايةمنبكثيرومارسوه

ويقولونالإلهالرفيحضرةفيالإعجابعليهميستوليالقذيسين

شيئايعرفونلاالذينالبسطاءوابصرواأنظروا11بعضا:لبعضهم
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أجلمنتلفوامجدوأيزينةأيمكافاتهم،كانتماذاأبصرواأكئر،

..""وداعتهم

ووددادور.51

إلىجدا:مرتفعاعظيما،مذبحأالمدينةوسطفيأيضاورأيت

يمسككان؟الشمسمثليتلالأوجههماأحديقفكانالمذبحجانب

المدينة:كليملاصوتهكان"هللويا."وينشد:،وقيثارةسنطورأبيديه

حتى،الأبوابوعلىالأبراجعلىكانواالذينيسمعهكانانما

أسسها!فوقتزلزلكانتالمدينةأنحدإلى.""هللوياكهم:يجيبوا

فأجابني؟"القدرةبهذهالرجلهذاهومنسئد،"يا:الملاكوسا!لت

ملك،المسيحسيأتيحين:أورشليممدي!ةهيوهاداوود،"انه:الملاك

وكلمنشدالهليهتفداووديتقذمهسوف،مملكتهمنواثقا،الأبدية

000(1هللويا:مجيبين،باناشيدهميرافقونهسوفالأبرار

التسبيجإنشاديبدأالذيالوحيدهوداوودلمسيد،"ياوسا"لت:

سيجلس،اللهابن،المسيح"لأن:الملاكفاجابني؟"القديسينكلقبل

السابعة:السماءفيأمامهمامنشدألهمايهتفوداوودأبيهيمينإلى

هكذا،.اسفلفينفسها،بالطريقةأيضا،يحدثالسماءفييحدثما

ينشدأنينبغيداوود:دونمنللهذبيحةبتقريبمسموحاليس

ما.ودمهالمسيحجسدذبيحةفيهاتتمالتيالساعةفيتسبحتهداوود

بالطريقةالأرضعلىأيضايحدثمعينةبطريقةالسماءفييحدث

0(1نفسها

"تسعى:الملاكفأجابنيهللويا؟"معنىماسيد"يا:للملاكوقلت

اللهإلىتعودعبريةكلمة!هللويالي:وقالشيء!"كلمعرفةوتسال
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ماشا!01(.ماريتكات.تيسيل.هوالكلمةهذهتفسير:وملائكته

فأجابنيماشا؟".ماريتكات.تيسيل.معنىماسئد،"ياقلت:

"01معاكناالنبارثه1:.معناهاماشا.ماريتكات."تيسيل.:الملاك

يباركونهللويايقولونالذينكلسيد"يا:وقلتالملاكوسا"لت

ولمهللوياماأحدانشدإذاذلك،وإلى."نعم:الملاكفأجابني؟(1الله

يرافقونلالأنهمخطيئةهؤلاءيرتكب،نفسهالوقتفيالآخرونينشد

وأبمعاقيتعفقالأمركانإذاأيضا"أخطيئة:وقلت.(1التسبيحة

يتمئعالذيإنما.الحالهذهفيليس"لا،:الملاكفأجابنيشيخ؟"

عملذلكوسيكون:الكلمةيحتقرأنهإعلمالتسبحة،يرافقولابقدراته

."خالقه،الإلهالرفيمباركةعدمساقطوعملمتكئر

النارنهر.61

بينالمدينةخارجإلىوقادني.معيالتكلمعنالملاكتوقفإذاك

ضفةعلىأتوففوجعلني؟الصالحينمقامعنوابتعدناالأشجار،

أسسيحملالذيالمحيطحتىاصطحبنيثم،والعسلاللبننهر

2؟11هنامنترحلأنك"أتفهملي:وقالالملادواستأنفالسماء.

نفوسأريكسوفإتبعني،"تعال،لي:وقالسئد."يا"نعم:فأجبت

.11المكانهذاطبيعةلتعرفوالخطةالكفرة

نأورأيت،المغيبشمسدربعبرونقلني.الملاكمعومضيت

الماءنهرهو"ماوسا"لت:.عظيمماءنهرفوقيقومكانالسماءأساس

ماريماتا.تيبيل:يقول،اليونانيالنصلهامعنىلااللأتينيالنصفيالعبارةهذه-1

".الأرض-سئدمعناها+ماريماتا!و-عالم+امعناهتيبيل.ؤ

وهو،قبالتهإلىالمحيطمنوينتقلان،المسيحومدينةالميعادأرضوبولسالملاكيغادر-2

ثانيقسميبداهناالمحيطإلىبالنسبةالميعادأرضقبالةبدورهيقعظلماتموضع

الرويا.من
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خرجتوعندما."كهاالأرضيلصالذيالمحيط"انه:فأجابنيهذا؟"

لا،المكانذلكفي:نظرت،المحيطمنالأخرىالجهةإلىنفسيوألفيت

تا!لمت..كابةحزن،،ظلماتسوىشيءمنمانور!

رجالمنحشددخلقدكانحيثيغلينارنهررأيتإذاك

،السمرةحتىوالآخرون،الركبتينحتىغائصونالبعضونساء،

وسألتالشعر.حتىأخيرأوالآخرون،الشفتينحتىوالآخرون

انهم":الملاكفأجابنيالنار؟"نهرفيهؤلاءهممنسئد،"ياالملأك:

عدادفيمحصئينليسوالأنهم\،باردينولاحازينليسواالذين

وقتهم،قسمواالأرضعلىحياتهمخلأل.الكفرةعدادفيولاالأبرار

حتىوهكذا،أخرىأيامبعضوزانينخاطئين،أيامبعضمصلين

."موتهم

النارفيالغائصونالناسهؤلاءهممنسئد،"ياأيضا:وسألت

منخارجونوهماندفعوا،الذينانهم":فأجابني؟"الركبتينحتى

هموالذين.2أالمقدسةأبالأمورلهاعلاقةلامجادلاتفي،الكنيسة

موتهم،حتىالخطيئةعنيتوففوالمالذينهمالشزةحتىغائصون

حتىمغمورونهموالذين.ودمهالمسيحجسدتناولواأنهمرغمعلى

الله.كنيسةفييتجمعونكانواعندماتعايبوا،الذينهمالشفتين

بالإشاراتيتفاهمونالذينهمالحاجبينحتىمغمورونهموالذين

قريبهم.حيالخدعاليحيكوا

ية9ألهاحفرا.7

رجالامملوءمكانفيومتنوعةمختلفةعقاباتالشمالإلىورأيت

كانحيثجداعميقةحفراورأيتونظرتنار،نهريصدثحيثونساء

.316،:يوحنارؤيافياللاوديسيون-1

الترجمة.موضوعالنصإلىأعيدتالعبارة-2
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ثلاثةيكونأنيجبالمكانهذاعمق:النفوسمنكبيرعددمحتشدا

ياعلينا،أشفق:وتقولتنتحب،تبكيالنفوستلكورأيت.ذراعآلاف

هؤلاءهم"من:الملاكوسألت.عليهايشفقكانأحدمنماإنماربئإ"

كانوابأنهميؤمنواولماللهيرجوالم"الذين.الملاكفأجابنيسئد؟"يا

."معونتهعلىالاتكاليستطيعون

فيالنفوستلكاستمرتإذاسيد،)،يا:وقلتأيضاوسألت

لوحتىجيلأ،أربعينأوثلاثينفبعدبعض،فوقبعضهاالتكذس

فأجابني:.،(تحتويهالنالحفربأنأعتقد،أعمقإلندوماأرسلت

انلوكماالأمربعد.وأخرىبعدأخرىهذهفبعدحدود،بلا"الهاوية

لاالحجرهذاجدا:عميقةبئرفيويقذفهحجرايتناولقوياماأحدا

تلقىحين.الهاويةهيهكذا.كثيرةساعاتبعدإلاالقرارإلىيصل

.1(عامخمسمئةبعدالقرارتدركلاتكادفيها،النفوس

فقال.البشريالجنسعلىوأنوحأبكيأخذتذلكسمعتعندما

نأويعلمصالحاللهلأن؟اللهمنأرأفأنتأ؟تبكي"لم:الملاكلي

الحقواحدلكلويتركالبشريالجنسبصبريحتمل،عذاباتهناك

."الأرضعلىفيهيسكنالذيالزحمنخلالالخاصةصشيئتهيفعلبأن

اللهخدامعذابا.8

بعنقهيمسكهرجلافيهفرأيتالنار،نهرإلىمجدداونظرت

يبقرونثلاثيةشوكةعلىباليديقبضونكانواالذينالجحيمملائكة

ذلكهومنسيد،"يا:وقلتالماوكوسألت"الشيخذلكأحشاءبها

كانتراه"من:الملاكفأجابني؟"كهذهعذاباتإليهتوخهالذيالشيخ

فيماويزنييشرب،يأكلكان؟لائقشكلفيخدمتهيؤديلاكاهنا

.(1المقذسمذبحهأمامالربقربانيقذمكان
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أربعةيقودهكانآخرشيخارأيت،هناكعنبعيدغيرمكانوفي

الركبتينحتىغطسوهوقد:سرعةبأقصىراكضين،شياطينملائكة

عاصفةفيكماوجههويجرحونيرجمونهكانواالنار.نهرفي

لي:فقال.الملاكوساعيت.فسترحمايصرخيدعوهأندونمن،حجارة

تلفىلقد؟لائقشكلفيخدمتهيؤدييكنولمأسقفاكانتراه"من

.الحياةمدىالإسمهذاأعطاهالذيقداسةيبلغلملكنهعظيماإسما

هووها.واليتامىالأراملعلىئشفقولم،أحكامهفيعادلايكنلم

.11أعمالهوبحسبظلمهبحمسبلجازىالآن

51يدكانت.الركبتينحتىالنارنهرفيغائصاآخررجالأورأيت

ومنخريه.فمهمنديدانتخرجوكانت،تمامامدفاتينمبسوطتين،

كلمنأكثريعذبوننيانهم!"الرحمة:وباكيانأثحا،يصرخوكان

فقالسئد؟"يا،هذاهو"من:وسا!لت.،االعذابلهذايخضعونالذين

باراشيئايصنعولميزني،القرابينيأكلشماساكانتراهامن1لي.

."مهادنةدونمنالعقوبةهذهيقضيلذا.اللهأمام

.حفرةفيعميانا،،فاتحةثيابايرتدونونساءرجالاورأيتونظرت

لكنهمتصذقواناس"انهملي:فقالسيد.""ياهؤلاء،هم"من.وسا!لت

دونمنبهم،الخاصةالعقوباتيقضونلذلك1"الإلهالرلثيعرفوالم

.(1مهادنة

اللهمخلوقتدنيسا.9

تمزقهمنار،مسلةعلىاخرينونساءرجالاورأيتونظرت

رقيإ،ايا،علينا"أشفققول:حتىيستطيعونكانواوماالحيوانات

المعاندينالوثنيينعقابمنأخفعقابهم،الأرجحعلىوتحيونلكنهم،صلاحأهل-1
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لهم:ويقولالقصوىبالقوةالعقوبةعليهميطئقالعذاباتملاكورأيت

عليكمتقرأكانتعندمابالفعللكمقيلذلكان!اللهبابن"إعترفوا

التيالشريرةأعمالكمانهانعم،.عنهتغافلتملكنكم،الإلهيةالكتب

.11العقوباتهذهإلىوقادتكمعليكمقبضت

الرجالهؤلاءهم"من:وباكيامتنهدا،وقلتفسا!لت،أناأما

:الملاكفأجابني،"عقوبتهمويقضونالنارفيالمخنوقونوالنساء

همواولئكأطفالا؟ولدنعندمااللهمخلوقدنسناللواتيالنساء"انهم

الإلهللربئيصرخونأطفالهملكن.معهنرقدواالذينالرجال

الله!مخلوقدنسوالقداهلنا:100011كافرة(.جرائم:قائلينوللمعذبين،

،للكلابأطعمونا،بوصاياهمتقتدينغيرإنما،اللهإسمعارفين

الأطفالهؤلاءلكن01(النهرفيرموناوبعضهمبالخنازيرنداسجعلونا

إلىليقادوا،العقوباتعلىيشرفونالذينالجحيململائكةيسلمون

لعذابوأمهاتهماباؤهمئشفموفيما.يعززونحيثفسيحمكان

الأبد.11إلىالخنق

الأنقياءغيرعذاب_01

وكبريتازفتاملأىفاتحةثيابايرتدونونساءرجالابعدمنورأيت

وكان.أقدامهم،أكتأفهم،أعناقهمحولتلتصحئاتكانت:مشتعلا

يسذون،بقرونهميضربونهم،بهميمسكونالقرونمشتعلوملاثكة

الذيالوقتفياللهوتخدمواتتوبوالم"لملهم:ويقولونمناخيرهم

11أبذلكالقياممناسباكان

الذين"انهملي.فقالسيد؟"ياهؤلاء،هم"من:الملاكوسألت

جعلتهمالعالمعقباتلكنلله،إكرامابالعالمزاهدينيظهرونكانوا

أهلنا..منإحمنا11ربما-ا
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لم،واليتامىالأراملعلىيشفقوالم،رأفةأيمظهرينغيربؤساء:

يكونواولم،عطيةأدنىحتىمقذمينغيروالمسافر،الغريبيستقبلوا

نقئةصلاتهمفيهصعدتواحديوممنليس.قريبهمحيالرحومين

منومنعتهمحوالتهمالتيالعالمعقباتكانتفكثيرة،الإلهالرلثحتى

.(1اللهنظرتحتالخيرعمل

يعانونكانواوالذين،العذاباتمكانحوليرسلونهمالملائكةكان

كنافيما،اللهأغفلنا"نحنيرونهح!:وهميقولونكانواالعقوباتتلك

أنناجيدأنعرفكنانحنإنما.كذلكفعلتموأنتم،العالمفينعيش

نعلمالآن."للهوخدامأبرارهماهؤلاء1لكم:يقالكانبينما،خطةكنا

الناسهؤلاءيقضيلذا."الإسمسوىمنهملكميكنفلم،ذلك

عقوبتهم.

ؤلدوا؟(1لمللخطأة!الويلللبشر!الويل"قائلا:،وبكيتوتنفدت

دهرإلىالمبارك،الإلهالرفيمنارأفأنتأ؟لبكي"لم:الملاكفاجابني

يختار،أنحريةواحدكليعطيالذي،الحسابأقامالذيالدهور،

بكيتإذاكيشاء؟"مايفعلويدعهوالشرالخير،الخاصةبمشيئته

الأعظم؟العذاباتبعدترلمبينما،تبكي"أنتلي:فقالبعد.أكثر

."مراتسبعأسوأعقوباتترىوسوفإتبعني

الهاويةبئر.أا

بسبعةمختومةوجدتهابئرفوقوقادنيالشمالنحوونقلني

هذها،إفتح:المكانذلكلملاكيرافقنيكانالذيالملاكوقال.أختام

.11جهنمعقوباتكلبرؤيةإذنأتلفىفقد!اللهحبيب،بولسليرىالبئر

وعندما."المكانهذانتانةتحم!لتستطيع"إبتعد،:الملاكليوقال

.العقوباتكلمنأسوأفظيعةرائحةمنهاإنبعثتالبئر،فتحت
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المكانضيقكان؟جانبكلمنصشتعلةكتلافرأيتالبئرفيونظرت

الدخول.مجرىيعبرأنيستطيعكانواحدارجلاأنبحيث

كانتوإذاهذهالهاويةبئرإلىماأحدأرسل"إذا:الملاكليوقال

الإبن،الربأمامأبدأالرجلبذلكيذكريعودلا،مختومةالأخيرةهذه

هذهإلىيرسلونالذينسئدي،يا،هم"منقلت:."القدسوالروح

وبانتجشدالمسيحبانيؤمنوالمالذينكلانهم11:فأجابنيالبئر؟"

وكأسالإفخارستئاخبزبأنيؤمنوالمالذينكل،ولدتهمريمالعذراء

."ودمهالمسيحجسدهماالتبريك

أسنانصرلف9بردأ.أ

هناكفرأيت،المغيبنحوونظرتالشمالمنالوراءإلىوالتفت

صريفيسمعحيثالمكانذلكفيأبدا،لهاراحةلاالتيالحية

رجالأهناكورأيت.رأسانولهاذراعأالحئاتطولكان.الأسنان

.الأسنانوصريفالبردفيونساء،

؟(1المكانذلكميالموجودونهممنسئد،"يا:الملاكوسا4لت

وإنالأمواتبينمنيقملمالمسيحإنيقولونالذين"انهم:فأجابني

فيحرارةولانارمناليسسيد،"ياأيضأ:وساعيت."يقوملاالجسد

حتى11:أضافثم"،وثلجبردسوىهناليس11لي:فقال؟(1المكانذلك

المكانهذايفيضمافرطمنيدفأونلا،فوقهمتلمعالشمسانلو

0(1وثلجابردا

متنفدأ:واستانفت،أبكيوأخذتيديبسطت،ذلكسمعتحين

إ"الخطأةجميعانحننولد،لملوالأفضلمن"كان

جانبإلىأبكيرأونيعندما،المكانذلكفيكانواالذينوأخذ

."عليناأشفقوإلهنا،رئنا"ياأيضا:همباكينيصرخون،الملاك
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ميخائيلنزول13.

ومعه،ميخائيلالملائكةرئيسمنهاونزل:تنفتحالسماءرأيتإذاك

ذلك،مرأىعند.العذاباتفيكانواالذينوبلغوا.الملأئكةجندكل

عليناأشفق،ميخائيليا،علينا"أشفقوصرخوا:مجدداهؤلاءبكى

فصاعدأالانمن.الأرضتدومفبصلواتك،البشريالجنسوعلى

مننصفيأنعلينامستحيلاكان.اللهبابنواعترفناالدينونةرأينا

العالمامفارقةقبل.المكانهذاإلىوصلناقدنكونأنقبلذلكأجل

الدنيويةوالحياةالعالمعقاباتلكندينونة،هناكأنإليناتناهى

.1(التوبةمنمنعتنا

كلفيأقيمالذيأنا:ميخائيلكلمة"إسمعوا.ميخائيلوأجاب

أتوقفلا.حضرتهفيأقيممن،الربهوحي.اللهحضرةفيساعة

منأصفينعم.البشريالجنسأجلمنالصلاةعننهاراولاليلا

والرنى،الظلمتوففبلايرتكبونهمإنما،الأرضعلىهمالذينأجل

بذدتموأنتم!الأرضعلىهمفيماعينيئفيصالحاشيئايصنعونلا

هكذا،دوماصفيتذلكمعوأنا.فيهتتوبواأنعليكمكانالذيالوقت

،الأرضإلىوالندىالمطرلمرسلاللهإلىأصفى1أألضااوالان

ماأحدصنعإذاوأقول.ثمارهاالأرضتعطيأنأجلمنأصفي

حكممنلينجوأحميهسوف،أجلهمنأقاتلفسوفالخير،منقليلأ

وقتكمأضعتملقدتوباتكم؟هيأين؟صلواتكمإذاهيأين.العذابات

سيفعلوهكذا،معكمأبكيسوفإذا؟الانأبكوامخجلاشكلفي

الرحوماللهكانإذامالنر:الحبيبوبولس،يرافقوننيالذينالملائكة

."الانتعاشمنقليلاويمنحكمعليكمسيشفق

الترجمةموضوعالنصإلىأعيدتالكلمة-1
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واحد:بصوتوقالوامرارةوبكواالجميعصاح،الكلماتهذهعند

"رئي:وقلتتنهدت،بولسأيضا،وأنا!"اللهابنياعلينا،"أشفق

الذينعلىالبشر،أبناءعلىأشفق:خلقتماعلىأشفق،وإلهي

!1(صورتكعلىصنعتهم

اللهابننقل.14

الريح.تهزهاشجرةمثلكانت:تتحركالسماءورأيتنظرتإذاك

ورأيت.1أالربأعرشىأمامالأرضإلىووجههمالجميعسجدوفجأة

المذبح،ورأيت،اللهأمامالأربعةوالأحياءشيخأوالعشرينالأربعة

قربمطئبدخانوارتفع.يهفلونكانواوكهم،والعرشالحجاب

ياصلاتكمسبب"ما:يقولكانصوتاوسمعتالإلهيالعرش

العظيمةرأفتكنرىلأننانصلينحنفصاحوا:وخدامي؟"ملائكتي

.(،البشريالجنسحيال

وعندما.تاجرأسهوعلىالسماءمنينزلاللهابنبعدمنورأيت

يا،"الرحمةواحد:بصوبصاحواالعذاباتفيكانواالذينكلرأوه

فيهمالذينلكلالانتعاشقدمتالذيأنتالعليئ،اللهابن

بأننانشعر،إياكلرؤيتناعلينا!بالمثلأشفق،الأرضوعلىالسماوات

".انتعشنا

ليكونفعلتم"ماذا:العذاباتعبراللهابنصوتأصدىإذاك

ولمأجلكممنأهرقدم!إنتنتعشوا؟أنمنيتطلبواأنعليكم

صفعتأجلكممن،رأسيعلىشوكإكليللبمستاجلكممن.تتوبوا

ممزوجأخلافأعطونيما"،طلبتالصليبعلىكنتحين.تتوبواولم

الترجمة.موضوعالنصإلىأعيدتالكلمة-1
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الأنبياءخداميقتلواإسميبسبب.الأيمنجنبيفتحوابحربةبمز.

ورفضتم.لتتوبواالفرصةأعطيتكمالحالاتهذهكلفيوالأبرار.

الذينوالملانكة،عهديملائكةرئيسميخائيلأجلمن،الان)،إنما

إخوتكمأجلمن،أحزنهأناريدلاالذيحبيبيبولسأجلمن،معه

أجدهمالذينأبنائكمأجلمن،قرابينيقدمونوالذينالعالمفيالذين

أنتمأمنحكم،الخاصةرأفتيأجلمنوخصوصالوصاياي،أوفياء

إلىذلكوسيكونلتنتعشوا:ونهارليلةراحةالعذاباتفيالذينككم

".الأمواتبينمنفيهقمتالذياليومالأبد،

ليلةأعطيتناالذيأنت،اللهابنيانبارص11وقالوا:كهموصاحوا

مدةكلمنإلينابالنسبةأفضلواحداانتعاشيومان.راحةونهار

لما،الخطأةينتظرماذابوضوحعرفنااننالو.الأرضعلىحياتنا

نأنفعناماذاظلمأ.ولامشروعةغيرتجارةلاشيئأ،ارتكبناعدنا

نحوفمنامنتصعدكانتالتيالكبرياءمكبوحةالانانهانولد؟

الديدان،الدموع،فيهانحنالتيالعظمىالأوجاع،الآلامانقريبنا"

02عنهأالإفصاحنحسنامماأسوأالعقوباتهذهكل،تهاجمناالتي

ملائكة،الشياطينالملائكةعليهمحنقذلك،يقولونكانواوفيما

تشفقوا!لمانتم؟والنحيبالبكاءمنتنتهوا"ألملهم:وقالوا،العذابات

عظيمةحظوةللتونلتملقد.يشفقلم3أللذيأاللهدينونةهيهذه

حبيببولسبفضلالأحد،ونهار،ليلةخلالالانتعاشعلىبحصولكم

.(1إليكمنزلالذيالله

الفصحعيديوموطورأالأحد،هوفتارةالتقليدهبحسبالملعونينراحةيوميختلف-1

فقط.

الترجمة،موضوعالنصإلىأعيدتالعبارات-3و2

http://kotob.has.it



227العالملنهايةبولسرؤيا

http:// kotob. has. it

الجنةدخول15.

01(سئديا"نعم،:فأجبتذلك؟"كلأرأيت11:الملاكليقال،ذلكبعد

الموجودينالأبرارلترىالجنةإلىأقودكفسوف"إتبعني،:واستأنف

وتبعتوحبور.ابفرحللقائكحاضروروهمرؤيتكينتظرونانهمفيها:

هي"هالي:وقالالجنةفيفوضعني،القدسالروحمنبدفعالملاك

.11الخطيئةوامرأتهآدمارتكبحيثالجنة

لي:وقالالملاكإليئواومأ!المياهنبعورأيتالجنةإذاودخلت

ارضكليقطعالذيالنهرالفيشون،هوها،المياهإلى"أنظر

وهذاوأئيوبيا،مصرأرضكليقطعالذيجيحونهوهذا\،الحويلة

أرضيرويالذيالفراتهووهذاأشور،نحويجريالذيدجلةهو

.(1النهرينبينما

ماء:تجريجذورهاكانتشجرةرأيت،الأمامإلىأكثردخلناوإذ

2الشجرةتلكعلىيرتاحاللهروحوكان.الأربعةالأنهارنبعكانهناك

تجريالشجرةأهذهسئد،"يا:وقلت.المياهتجرييهبكانوعندما

كانحين،والأرضالسماءتظهرأنقبلالبدء،"فيلي:فقال"؟المياه

ظهرتعندماثم؟المياهعلىيرفاللهروحكانمرثي،غيرشيءكل

هوها:الشجرةتلكعلىالروحارتاح،اللهبأمروالأرضالسماء

.11الروحته!ثحينالشجرةمنتتدفقالمياهأنفيالسبب

:وقالوالشر.الخيرمعرفةشجرةقربإلىنيوقاكبيديوأخذني

هذهثمرمنأكلفادم،العالمعبرهاالمو!دخلالتيالشجرةهي"ها

العربية.فيمنطقةء1

ذكرهاالشجرةهذه.الإسلاميالتقليدفيدورمن"المنتهىداسدرةبماشبيهة-2

.53/14.النجمسورةفيالقران
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شجرةأرانيثم."العالمالموتفدخل،امرأتهمنتلفاهوقد،الأخيرة

.(1الحياةشجرةهي"هالي:وقالالجنةوسطفيأخرى

العذراءمرم16.

ملاكومئتيصبيةرأيت،الشجرةإلىأنظرأزاللاكنتوفيما

منسيد،"يا:وقلتوسألت.أمامهاأناشيدينشدونبعيد،مناتين

.(1الرفيأم،مريمالعذراء"انهالي:فقالكهذا؟(1مجدفيالآتيةهي

حبيبيا،بولسياعليك"السلام:وقالتعليئوسفمتمنيودنت

هوالذي،يسوعابنيرجونالقديسينكلوالبشر.والملائكةالله

العالم.تفارقأنقبلوليروكوالدمباللحمهناإلىلتأتيربي،أيضا

ترونه،وسوفبعدقلياوالصبر!منقليلأاتريثواااالرلث:لهمقالوقد

011الأبدإلىمعكمسيكون

لاهوفيمانراهأننريدتحزننا!لا11مجددا:معأ،لهقالواهم"إنما

العالمفيقوياتمجيدابالفعلاسمكينالفعبرهالجسد،فييزال

ماهذاالاكبر.منأوالأصغرمنالعناء،أنواعبكلتعهدأنهونرى

الذيهوامنلهم:نقولعندماهنا،إلىيأتونالذينمنبالفعلنعلمه

هذا!بولسيدعىالعالمفيواحداثمةفيجيبوننا:؟االعالمفيأرشدكم

الملكوتدخلواكثيرينبأنونؤمن،وعظهفيبالمسيحيبشرالأخير

01"وعذوبتهاكلماتهبفعالية

لكأقول.للقانكورانييأتونالذينالأبرارهؤلاء،كهمهم!ها

إبنيمشيمةأتمواالذينللقاءأذهبالتيالأولىإنني،بولسياذلك

أتركهمولانحوهمأذهبالتيالأولىإنني،المسيجيسوعوربي

.1(سلامفيفيهايصلونالتياللحظةحتىغرباءمثليذهبون
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1.Vويعقوبوإسحقإبراهيم

جداجميلينأشخاصثلاثةرأيتعندماتتكلمتزاللاكانت

وسا"لت:.ملائكتهممعبعيدمنيأتونمتاعئقة،صورأ،المسيحيشبهون

يا،أعرفهم"لاقلت:؟"تعرفهم"لالي:فقالسيد؟"ياهؤلاء،هم"من

."ويعقوبإسحق،إبراهيم،اأاللهأشعباباءانهم":فأجاب0"سثد

حبيبيا،بولسيا،نحييكلي:وقالوامني،اقتربواإذ،حيونيوقد

الرفي."أجلمنالعنفتقاسيالذيانتلكطوبىوالبشر،الله

حبيبي:ويعقوب،إسحقإبنيهما"هالي:وقالإبراهيموخاطبني

يرثونعفهم،بكلمتهامنواالذينلكلطوبى.وتبعناهالربعرفنالقد

تقديسا،،ذاتنكرانالربأماممظهريناوجاعهم،عبراللهملكوت

للربأنفسنانكزسأيضأنحن.قويمأوإيماناوداعة،رأفةإتضاعا،

نفسكلبمساعدةانفسناعلىقطعناهالذيبالتعهدبه،تبشرالذي

."أبنا!ماباءينجدكماوإنجادهابهيؤمنونالذينبين

الابا،قدوم.18

شخصأعشرإثنيبعيدمنرأيتعندمايتكلمونيزالونلاكانوا

"الهم:فقالسئد؟"ياهولاء،هم"منوساعيت:.عظيمموكبمييأتون

اللهحبيبيا،بولسيا"نحئيكوقالوا:وحئونيدنواوقدالآباء.(1

فيتزاللافيمانراكبأنسمحلقدقط،يحزننالماللهإنوالبشر.

.1(العالمتفارقأنوقبلالجسد

وقال.بنيامينإلىروبينمن،بدورهكلأسما!م،ليقالواإذاك

رغمعلى،بولسيالكأقولهذه،والحالبيع:الذي"أنا:يوسفلي

الترجمة.موضوعالنصإلىأعيدتالكلمة-1
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التيايأوجاعفيلامعهمبالسوءأتصرفلمإخوتيفيفعلهما

المساء.حتىالصباحمنبيألحقوهماكلفيولاعليفرضوها

ذلكلهيرذالربلانذلك،ويحتملالربأجلمنيعذبللذيطوبى

.1(العالميفارقعندماضعفمئة

موسىحزن91.

جميلأ،،يأتياخرشخصابعيدمنرأيتعندمايتئيزاللاكان

سيد،ياهو"منفسا"لت:أناشيد،ينشدونكانواالذينملائكتهيرافقه

يا"لا،قلت:تتبئنه؟""لا:فأجاب؟"الجميلالوجههذايملكالذي

.،(الشريعةاللهأعطاهالذيالمشترع،موسى"انه:فأجابسيد.،(

"لمله:فقلت.حيانيثم،يبكيأخذحتىقربيأصبحأنوما

".صلاحأإنسانكلعلىتتفوقأنكبالفعلإليتناهىلقد؟تبكي

ثمرأيحملوالملأنهمبعناء،لهمزرعتالذينبسبب"أبكي:أجابني

انهارعيتها:التيالنعاجكلأرى.ذلكمنيستفيدمنهمواحدمنوما

أبناءأجلمنقاسيتهاالتيالمشقاتكلرابخبلاكأنهاوهيمشئتة

حققتهاالتيالأفضالعظيمةكانتمهماشيء.لامحسوبةإسرائيل

وعبدةمختونينغيرغرباءأنكيفأستغربيفهموا.لم،وسطهمفي

لمإسرائيلبينما،اللهعهودفيدخلواحتى،اهتدواأنما،أصنام

0(1يدخلها

الشعبفيهاعلقالتيالساعةتلكفيان،بولسيالك"وأقول

أعطانيالذي،الجميعأبو،اللهبه،تبشرالذييسوع1أالصليبأعلى

إسحق،،إبراهيم،الملائكةورؤساءالملائكةكلميخانيل،،الشريعة

الترجمة.موضوعالنصإلىأعيدتالعبارة-1
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الساعة،تلكفيالصليبعلىالمعفقاللهإبنبكواالأبراروكليعقوب

يا+أنظر،لي:يقولونوكانوانحويعيونهمحوكواالقديسينكل

بولس،يامحظوظأنتلذاا!اشعبكخاصة،اللهبابنفعلواما،موسى

.1(بكلمتكأمنااللذانوالشعبالجيلكما

وحزقيالوإرمياأشعيا3..

لي،وقالواآخر،شخصأعشرإثناأتىعندمايتكلميزاللاكان

فأجبت:؟"الأرضوعلىالسماءفيالممخد،بولسأنت11:رأونيوقد

بمنشاررأسهمنسىقطعالذيأشعيا"أنا:الأولليقال؟ا،أنتم"من

إسرائيلأبناءرجمهالذيإيىميا"أنا:الثانيليقالكذلك."خشبمن

بقدقيهإسرائيلأبناءجزهالذيحزقيال"أنا:الثالثوقال."وقتلوه

هذهقاسيناكنا.دماغيفخرواحتىالصخرعلىالجبلفي

كلبعداننيلكوأقول.إسرائيلأبناءإنقاذنبتغيونحنالعقوبات

أجلهم،منمصثياالربأمامأسجدكنتبي،ألحقوهاالتيالأوجاع

الذيميخائيلوصولحتىالأحد،منالثانيةالساعةحتىراكعالابثأ

الذيللشعبوطوبى،بولسيالكطوبى.الأرضعنينهضنيكان

!11بفضلكامن

3.لوطا

فسا!لت:،الوجهجميلاخرشخصأرأيتيعبرونهؤلاءكانوفيما

ليفقال.رأنيعندمااغتبطالشخصهذاسيد؟"ياهذا،هو"من

:وقالوحئانيدناوقد."سادومفيباراوجدالذيلوط"انه:الملاك

لوط"أنت:فأجبته."خدمتهالذيللجيلوطوبى،بولسيالك"طوبى

ملائكةبيتيفياستقبلتالذيأناقال:؟(1سادومفيبارأوجدالذي
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لهمقذمت،اغتصابهمالمدينةأهلأرادوعندما؟مسافرينيبدونكانوا

+تمتعوالهم:وقلترجالأ،عرفتاقدتكونالمعذراوين،بناتيمناثنين

دخلوالذلك001الرجالهؤلاءبشيءتؤذوالاإنما،ترغبونكمابهما

اللهيجازيهواحدكلأنونعلمنؤمنأنعليناإذأهكذا.سقفيتحت

وطوبى،بولسيالكطوبى.إليهيأتيعندماأفعالهبحسبضعفمئة

.ا،بكلمتكامنالذيللشعب

يوبأ.يمأ

أتيا،أخرشخصأبعيدمنرأيتإلي،التحذثعنتوقفعندما

أناشيد.ينشدونكانواالذينملائكتهمع،الوجهباسمجدأجميلأ

رفيقا؟(1ملاكلديهالأبرارمنكل!إذأمعي:كانالذيللملاكوقلت

وينشدجانبهإلىيقفالذيملاكهلهالقديسينمن"كللي:فقال

ياهذا،هو!منقلت:الآخر."عنالواحديفترقانلاانهماأناشيد:

."أيوب"انهلي:فقالسثد؟"

فيأنتأخي،يا،بولس*يالي:وقالدنا،وقد،أيوبوحئاني

ثلاثينكثيرأ:توخعتالذيأيوبأناوالبشر.اللهلدىعظيمإكرام

جسديمنتخرجالجروحكانتالبدءوفيممقيج؟جرحبسببعاهأ

كانتحمار!حافرمئلأصبحتالثالثاليومفيقمح؟حبوبمثل

ليظهرالثالثاليومفي؟أصابعأربعطولهاديدانمنهاتسقط

له:قلتاناإنما1011وستموتاللهحقفيكلمة+قللي:وقالالشيطان

فحتى،حياتيزمنكلالجرحهذافيألبثأناللهمشيئةكانتإذا11

انني011اعظمستكونومكافأتي،الإلهالرفيمباركةعنأتوففلنموتي

بالراحةبالمقارنةشيئاليستالعالمهذاأوجاعأنبالفعلأعلم

الله.ليلعنايوبعلىالشيطانيضغطالسرساني،النصفي-1
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الشعبوكذلك،بولسيالكطوبىلذابعد.منتأتيالتيالمنعشة

.1(بفضلكامنالذي

نوح33.

منصارخأأخر،شخصبغتةوصلعندمايتكلميزاللاكان

حبيبيا،رأيتكلأننيليوطوبى،بولسيالك"طوبىوقائلا:بعيد

الذيانوح"انه:فأجابنيسيد؟"ياهذا،هو"فن:الملاكوسا!لت."الله

لي،وقالبعضأ؟بعضناحئيناالفوروعلى.؟الطوفانزمنفي1عاشأ

."اللهحبيب،بولس"أنتتماما:فرحأ

زمنفيعشتالذينوح"أنا:فقالأنت؟"من،!وأنت:وسألته

فيفيهااشتغلتالتيالمئةالأعوامخلال،بولسيالكأقول.الطوفان

أثابركنت.أبدأشعريأقمنولمأبداقميصأأبدللم،الفلكصنع

لمشعريأنوالحال.الخاصةامرأتيمندانغير،العفةعلىأيضأ

أتوشلكنت،الوقتذلكخلال"تتسخلموثيابي،الأعوامتلكفييطل

إنما!"عليكمينقضنسوفمياهطوفانلأناتوبوا1قائلأ:،الناسإلى

المقابل:فيليويقولونبأقواليويستهزئونمني،يسخرونكانواهم

وفقبحريةويخطئوايلعبواأنيستطيعونللذينهوالزمنهذا"ان

يرىلااللهان:رادعدونمنبحريةالرنىلهميحاحللذين،رغبتهم

علىينقضنماءلطوفانمجالولاالبشر،نحن،نفعلمابالفعل

فيهكانجسدكلاللهدفرحتىالخطعنيتوففوالموهكذااعالمنا!ا

كفرةلعالممنهاكثرواحدلبارحئأيملكاللهأنإذاإعلم.حياةنفس

."بفضلكامنالذيالشعبكلوكذلك،بولسيالكطوبىلذا.كامل

الترجمة.مرضوعالنصإلىأعيدتالعبارة-1
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وأليشعإيليا34.

فسا"لتبعيد،منآتييناخرينبازينرأيتالوراء،إلىالتفتوإذ

وقد."وأليشعإيليا"انهما:وأجابنيسئد؟"يا،هذانهما"من:الملاك

نبيإيليا،"أناأحدهما:فأجابنيأنتما؟""منلهما:وقلتحئياني،

ثلاثةخلالتمطرلم،كلمتيمنوبتأثير،صفىال!ذيإيلياأنا،الله

يصنعالذياللهوحقعادلانهالبشر.ظلمبسببأشهروستةأعوام

المطرأجلمنللرفيبالفعلالملائكةصفىماغالبا؟خدامهمشيئة

ذلداأجلمنويبتهلليصليإيلياخادمييأتيحتى"أصبروا:فقال

.ا"(1الأرضعلىالمطرأرسلسوفإذاك
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ال!الللامم!ث!4!قاب

Livre de la revelation 'd Elkasai

بعدأثرعلىلهنعثرلاالذيالكتابهذا

الحركاتتاريحإلىيعودم.الرابعالقرن

اليهوديهفيجذورهاتجدالتيالمعمدانية

المعمدانيونكان.القديمتينوالمسيحية

الجاريهالمياهفياغتسالاتيمارسون

الأدبيةالشهاداتكامله.نقاوةعلىللحصول

نادرةالاسينيين،باستثناءبهم،المتعلقة

فشئتهحركهصورةتعطيناانها.ومقطعه

الأدنىالشرقفىمبعثرةالمختلفهجماعاتها

.الأردنحتىالفراتإلىدجلةمن

المعمدانيينيمير،بالنقاوةالاهتمامإلى

التقليديةالممارساتعنمبتعدينالتقتنئف،

عنتعبيرالكتابوهذا.والمسيحيةاليهودية

الإلكاسائيونكانوإذاالجديد.الاتجاههذا

مجموعاتفإنالوحى،هذاإلىيستندون

متنمئرةيهوديةوحتىومسيحيهيهوديه

فىلهأصداءنجدلذا،نفسهالموقفتقف

اللاحق.الهرطوقيالأدب
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درلمصاا

تقليداإلينانقلتومانويهمسيحيهمصادر

الشهير.الكتابلهذاومتقطعمباشرغير

مقاطعمنعدداالمسيحيالتقليدوينقل

فيخصوصانجدهاإلكاساي"،وحى"كتاب

هييوليتإلىالمنسوبالإلئكوسكتاب

حافظلأوريجانوسموعظةوفيالرومى،

فيوأثبتهاالقيصريأوسابيوسعليها

+ياناريونا"كتبوفي"،الكنسيالتاريخ"

المانوي،التقليدأماالسالاميني.لإيييفانوس

ا"ماني+حياةفيفبهمهتذكراتبعضفينقل

المانوي+01كولونيا+كودكسنقلهاالتي

L'.الإلئكوس Elenchos

نوعوهوم.الثالثالقرنإلىيعودالإلئكوس

فىالدينيةوالحركاتللفلسفاتموسوعهمن

الذينالهراطقهلضلالنقضكما،زمنه

تاريخمنالأولينالقرنينخلالظهروا

القديمه.المسيحية

"هرطقه+عنالمؤئفيتحذث،النصآخرفي

المتهم.(،م0222)217كاليستوسالبابا

المسيحيهالجماعهفىقبللأنهبالتسامحية

منمعمدانيةجماعةفيعمرهمنوالعشرينالرابعةمنعاشماني"نمعروف-1

ءالإلكاسانيةتتبعميسينة
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الذينالمؤمنينمعئنة،بشروطمجددا،

المؤئفإلىبالنسبةفضيحةوالأمرخطئوا،

توبههيالوحيدةالتوبهانفعندهالمتشدد.

أيامالمعلمينبعضيقولكانكماالمعموديه،

عقيدةيقزبلذا.السابقالقرنفيهيرماس

هوإلكاسائىمبث!ئرعقيدةمنكاليستوس

ل!ماإلىجاءالذيالسوريالأفاميالسيبياد

مغفرةوهوإلكاساي،وحيبمضمونليكرز

مؤئفويذهب.ثانيهبمعموديهالخطايا

بمعموديهكاليستوساتهامإلىالإلئكوس

ألسيبياد.لهرطقهبشيرامنهويجعلثانيه

التسامحيةبيناللاهوتىالنزاعهذا

لموقفخاطئاتفسيراأثاروالتشذد،

كانأنهيستنتجونفالبعضكاليستوس.

رفضتفيماللخطاة،جديدةمعموديهيقيم

دوما.الممارسةهذهالعظمىالكنيسة

لناحفظ،الصراعهذابفضلحال،كلفي

عنوأهمهاsiشهاأقدمابئكوس

فىإلكاساي".وحيو"كتابابكاسائيين

أجزاءحيث17،+13*أ،الإلئكوس:موجز

استداليمكنناإلكاساي+،وحي+كتابمن

ألسيبيادتبشيرملخص:كبرىمقاطعثلاثه

.مالنالثالقرنمنالثالثالعقدفيروما،في
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ألسيبيادالمبشئرلعقائدتقديم4(؟+1)*)،

منمختارةإستشهادات(؟14)كا،وتلاميذه

وحي"كتابمنأيألسيبياد،"كتابات!ا

.(51،1071،1كهـ،))ا.يسالكاإ

مننسخةسوىألسيبياد+كتاباتليست

إلكاسايا.،وحيكتابديونانيهترجمة

لناويقذمروما.إلىألسيبيادحملها

هذالأصلوتحديدتاريخعناصرالإلئكوس

كتبانهالممكن!من،الجغرافيالموئف

اليارتيين،بلادفيام.161017عامبالارامية

الإيرانية.الامبراطوريهفيأي

وحي"كتابمنالإل!كوسإستشهادات

تتناولفهيللغايه.ثمينهإلكاساي"

منالمختلفهالانواعالمعمدانيه،الليتورجيه

التنجيميه،الإعتقادات!الجاريبالماءالتطهر

كونيهكارثةأي،العالمتفنيحربعننبوع!

علىالكفرةإمبراطورياتفيهاتشترك

حيالاتخاذهاالواجبالإحتياطات؟الأرض

.!لكتابمضمون

مختصرتقديم9210،3،*،الإلئكوس:نص

إلىيستتونالذينالهراطقةبعضلعقائد

هناونجدإلكاساي.يدعى+غريبا"كتاب

.الكتابعنوانإلىالأولىالإشارة
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Origene.أيريجانوس

وصل،قليلةعقودبعدأونفسها،الحقبةفي

قيصريهمنطقةإلىمجهولا،ظلأخر،مبشئر

بذلكيشهدإلكاساي.برسالهليكرز،فلسطين

82"المزمورفي"عظةفيأوريجانوس

يبرز.القيصريأوزيبيوسبقولهويستشهد

العقيدةمننقاطأربعأوريجانوس

الكتابمنمقاطعبعضرفضالإلكاسائية:

كامل؟شكلفيورسائلهبولسرفضالمقذس؟

زمنفىالدينمنبالخروجالسماح

ينبغيالسماء"من"سقطكتابالاضطهاد؟

الخطايا.مغفرةلنيلبهالإيمان

الهراطقهيدعىأوريجانوسنصفي

التغييرهذاسببيعودا!إلكيسائيين".

اليونانية.إلىالاراميهمنالنقلإلىالإملائي

Le-الياناريون Panarion

وحي!كتابالياناريونمؤئفابيفانوسيذكر

:هرطقاتبثلاثعلاقتهفىإلكاساي

الابيونيةيهوديه،شيعهوهيالأوشية،

يهوديتانشيعتانوهماوالساميسية،

متنصرتان.

إلكاساي،الكتابوضعاييفانوس،وفق

اللقبوهوخفئه"،)قوة("قدرةاسمهومعنى

لمعئمهم.الساميسيونيعطيهكانالذي
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لهدفمصادرهاستخدامإلىإييفانوسيميل

الممكنمنأنإلا.بالهراطقهالطعنهووحيد

التيالمعلوماتمناحبرالقسمإلىالركون

كانعندمافهوالإلكاسائيين.عنيقدمها

كم!.4الأعوامفيالهرطقاتضدمؤئفهيكتب

القبرصيه،)كونستانسيا(سالامينفيكم!م.7

معلوماتشفهيا:مصدرا:مصدرينيملككان

يدعىكتابكتابيا:ومصدراالساميسيين،عن

هنليستالشفهيالمصدرمعطياتإلكاساي.

عرفأنهبدولاابيفانوس.اختراع

كانعندماالأولى:مناسبتينفيالسامبسيين

الجنوبية،اليهوديةفيإلوتيرويوليس،في

المناطقمنهايقصدأنممكناكانالتي

علىيحصلانأو،الشرقإلىالواقعة

الثانية؟المناطقهذه"تقليد؟منمعلومات

لزيارةسيتوبوليسإلىتوخهعندما

كانحيث،(deVerceil)فيركيهدوأوسابيوس

ماجماعاتحياةعنأصداءتلقيعلىقادرا

قصةالشخصيهمعرفتهتؤكد.الأردنوراء

."إلكساي.".معنىوتفسيرومارتانا،مارتوس

وتنؤعأعدداأكثرالياناريونإستشهادات

العقالد،يخمنمافيالالنكوسفيمنها

وحي*كتابمنمباشرةماخوذةمنهاأربعة

بعضفىتقاربوثمةإلكاساي".
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ناالاستنتاجيمكننالذااستشهاداتهما.

عبرمنتشراكانالذيإلكسايالمدعوالنص

آنذاكالمنتشرةألسيبيادو"كتابات"،الأردن

.متوازيتانيونانيتانترجمتانهماروما،في

إلكاساي".وحىد"كتابومستقلتان

"ساميسي".كلمهمعنىنعرفلا،الواقعفي

نسغبذلكوهي".الله،خادميكونربما

مماثلمعنىمع،الفلسطينيهبالاراميهلعبارة

فيلونأطلقهالذياللقبوهو"زاهد؟،لمعنى

كلمهالياناريونوفيالإشينيين.على

الناصريينجماعهتعني"متقئدونا!

الإسمأنيبدوإنمااليهوديه.الهرطوقيه

المعمدانية.الأردنعبرجماعاتكليشمل

Vieأول!ول."مانيااحياة de"

فىمصرفىؤضعيونانينص+مافياحياة1

نصمنانطلاقام.الرابعالقرنأواسط

وجودعنيتحذثلا،أصليشرقيأرامي

معمدانييلدىإلكاسايوحي"كتاب

مكتبةأنيوضحمانيأنرغمعلىميسينه،

الطقسي،التطهرعنكتاباتتضتمالمعمدانيين

راحهأي+،اليدينو*راحهالجسد+و"إماته

السبت.

م.0220241الأعوامإلىمانيشهادةتعود

فيألسيبيادلتبشيرتقريبامعاصرةهيلذا
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قيصريه.فيالإلكاسائيةوللرسالهروما

ونصوصمانى"احياة1بينواضحهوالعلاقه

المسيحي.التقليد

التقليدإلكاسائييبيناختلافاتثمه

المانوي.التقليدومعمدانيىالمسيحي

"ا،ماني+حياةفيالنساءغيابمنفانطلاقا

يحئذونالمعمدانيينأنالاستنتاجيمكن

فالاخيرةالياناريون،فىأماالعزوبيه.

الإلكاسائيين.علىمحظورة

نأإلىالمانويالنصمعلوماتتشيرإنما

تنظيممننوعايشئلونكانواالمعمدانيين

الإلكاسائيه،الحركهداخلمقفلرهباني

فىجيداالمعروفتقشفهمفيأفرادهيتشذد

السريانى.المسيحىالتقليد

ا"رأسإلكاساييدعىزكا+،11مقطعفي

النديمابنويقول.المعمدانيهاالجماعه

11الفهرست11كتابهفيم.(العاشرالقرن)أواخر

شيعهمؤسسهو)إلكاساي(الحسيحأن

(.المعمدانيون)المغتسله

الكتابتشكيلإعادة

/"إلكساي"أوإلكاساي11كلمهأنالمؤكدمن

?Elxai)كلمةكما،المؤلفعنوانفيكانت

نأفيهالمشكوكمنانما.الأرجحعلى"كتاب"
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وأنالمؤئفاسم+إلكساي+أو+إلكاساي+يكون

تاريخيه.شخصيةإلىإذايعود

كانبالاراميةالموضوعإلكساي+وحيكتاب

بها.موحىرسالهيضموإيحائيأنبويانصأ

لمالسماء.منساقطاكتاباالتقليدعرضهلذا

استشهاداتسوىمضمونهث!نيبق

الإستدادويمكنوالياناريون،الإل!كوس

عنفضلا،الكتابتبويبإلىبواسطتها

اليهوديبالتقليدينارتباطاتهبعض

والمسيحي.

جسدمنالمسيحانتقالعقيدةأنإلىنشير

منالياناريونبحسبالمأخوذةاخر،إلى

تعودلاالإلكاسائيه،إلىوالمنسوبهالإبيونية،

تقليدإلىبلإلكاساي"وحياكتاب1إلى

مجملهفيالكتابكانوربما.شفهي

السريهالصيغهمعنىلعارفىمخمئصا

الإلكاسائيين.بينمن،آخرهفيالواردة

الكتابمؤئف

ويتوخه.المتكلمبصيغهالكتابمؤلفيتحذث

الذينتلاميذهإلىمباشرةوسلطانبحزم

بمسؤوليتهإذايشعركانأولادا".11يدعوهم

فيعنهاشاهدبانهويذعي،جماعتهحيال

تماما.المسيحكماالدينونه،يوم
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اليهوديالتيارداخلالمؤئفتصنيفينبغي

مسيحيةعنشهادةأولهوكتابهالمتنصر.

تؤمن،خاصهمسيحيهوهي،النهرينبينما

الطبيعية.العناصروتاليهوالسحربالتنجيم

الجذابينالأنبياءأحدالمؤئفيكونأنيمكن

،اليهوديالذيذاخهكتابعنهميتحذثالذين

الرسل.تعليمكتابأي

النصفيملاحظلأ

عامالإلنكوسمن*إلى3،الفصولعلىغثر

القرنمنمخطوطفي،أتوسجبلعلىا842

المكتبةفياليوممحفوظم.عشرالرابع

تحتمرةأولئشرت.باريسفيالوطنية

1851،عامأوكسفوردفيأوريجانوساسم

الفانيالفصلان.الأولبالفصلوعرفت

.مفقودانوالنالث

404*أ:،الإلنكوس

نا.إلكاساي2الغريبللشيطان1العهدالقريبةالزيارةفي4أ*:

فيينتسبانه؟الخاصةأضاليلهقناعهوبالشريعةالظاهريتعلقه

التنجيمعقائدإلىحتىأو3،الغنوصيةالعقائدإلىالواقع

والسحر.

وضعمنقليلقبلبالإلكاسايعزفالذيوهوروما،فيالسيبيادتبشيربسبب-1

.الإلنكوس

النهرلن.بينممااقيلأنهوالغريبالهرطوقي،بمعنىالشيطان-2

الغنوصية.إلىالإلكاسانيينانتماءمؤكدأليس-.المنحولة+الأناجيلكتابراجع-3
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71،3-31،1،أ*،سلئكولإا

وألسيبيادكاليستا.

إلىأتى،بأسرهالعالمفيكافيستعقيدةانتشرتإذ

المدعووهو،الوضعجيداراقب،العقلومسلوبماكررجلروما

ا!ثرالصيتوصاحب-سورياأعمالمنأفاميةفيالمقيمألسيبياد،

بالتضليل.يتعفقمافيمنهأكثروالموهوبكاليستمنشؤما

ألسيبيادتبشير.أ

منتلفاه،إلكاسايهو،بازأرجلاانويقولكتابايحملكان

بهالموحىالكتابهذا2صوبيآيالمدعوإلىونقلبارتية1سيرئي

وتسعينستةيعادلما-3شينأوعشرونأربعةطولهملاكبواسطة

ستةالأخرىإلىكتفمنوالمسافةشيناتأربعةوعرضه-،4ميلا

أربعةيعادلما-ولصفشيناتثلاثةقدميهأثريوطولشينات؟

ويقول.شيننصفوارتفاعهماونصفشينوعرضهما-،ميلاعشر

عنهاتحدثناالتيئطابققياساتها،الملاكمعكانتأيضاامرأةان

.قدساهروحاتدعىوالمرأةاللهإبنالرجلوكانللتو؟

بارتية.فيسيرةمدينةأوالسيريين،شعب-1

الآراميةاللغةفيمجهوللفعلفاعللاسميونانيأنقلأيبدو،جماعةأوشخصإسم-3

يأ*،+المعتمدونبالتالييعنيأنويمكنهغطس+(،12عفد،غسل-ا)11+صبء.هو

الإسلاميوالتقليدالقرأنفيالمعروفونالصابئةوهم+!المعمدانيون31

إيرانية.قياسوحدة-3

ا!هية.طبيعتهإلىتشيرالعملاقةالملأكقامة.رومانيةقياسوحدة-4

أخرىأسبابوللأمر.امرأةالروححولىساميتحريفهنامؤننةالآراميةروحكلمة-5

السرياني.اللأهوتفيالروحبدورتتعفق
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الحمقى.يبلبلبأنهألسيبياديظن،الخارقةالأمورهذهبروايته

الثالثالعامفيأذيعتللخطاياجديدةمغفرةان:الرسالةهذهويعلن

،-كذلكأصفهاسوف-بمعموديةيأمر،وعليه.\تراجانحكممن

أنواعكلفيمنغمسا،مؤمنالمقصودانلوحتى،كانأياأنتعتبر

يتلفى،وآمنالكتابهذاإلىوأنصتتابإذاوالكفر،الدنس،ال!ثئبق

متخذاالخداعاتهذهيحوكأنعلىوتجزأ.خطاياهمغفرةبالمعمودية

صاحبها.كائيستكانالتي،أعلاهالمعروفةالعقيدةانطلاقنقطة

ألسيبيادتبشيردحض3.

كانواكثيرينناساأنلاحظوقدألسيبيادتصورالواقعفي

الفعل.إلىللانتقالحفتالمناسبةالفرصةان،الإعلانلهذائسرون

وعنفناهطويلا"كثيرونيخدعبأننسمحولمأيضاهوعارضناهوقد

قلبإلىالعائدالتصميمهذادعيئ،عقلإلىالعائدالنتاجهذاعلى

التيتلك،كثيرةضالةنعاجضدذئبمثلوقفانهواقعوعلىمتكثر

عقائدعلىكذلكنسكتلنبدأنا،طالماإنما.بخداعهاكاليستشثتها

مصطنع،المزعومتقشئفهانوأظهرحياتهأوضحأنبعدألسيبياد.

لهحدثإذاأحدهميعلمحتى،لخطابهالرئيسيةالنقاطأعرضسوف

فيها.يغامرالتيالهرطقةهيطبيعةأيمن3،كتاباتهإلىنظرأن

ألسيبيادعقائد4.

مستعيرا:للشريعةموافقاسلوكا،طعمبمثابة،يقترحانه14

نأالمؤمنينعلىإن:يقول3،آنفاالمذكورةالهرطقاتمنعناصربعض

.(م117-)116البارتيينبلادعلىتراجانسيطرةمنالفالثالعام-1

معومكيفااليونانيةإلىمترجماالرسوليحملهكانالذيإلكاساي"وحي\اكتاب-2

الغربفيالرسالةحاجات

عقائدهموتلاميذهألسيبيادمنهايستعيرالتيالإبيونيينهرطقةالمقصود-3
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مثلإنساناكانالمسيحانويقول.الشريعةبحسبويعيشوائختنوا

انهبلعذراء،منفيهاولدالتيالأولىالمرةليستوانها،الاخرينكل

ماضياوكبر،ظهروانهويولد،ولدعدةومرات!الماضيفيأيضاولد

مستعيراألسيبياد-1آخرإلىجسدمنومتنقلاأخرىإلىولادةمن

.الشهيرةفيثاغورسعقيدةهنا

المستقبل،بمعرفةحتىيذعونانهمحدإلى2متكبرونانهم

آنفاالمذكورالفيثاغوريالعلمقياساتإلىواضحشكلفيمستندين

3ولاوالشحرةالمنخمين،الرياضيينبعقائديتعفقونانهم.اعدادهوإلى

بحيثالأغبياءيبلبلونالعقائد،هذهومستخدمين،صحيحةانهالو

.نافذةعقيدةيملكونبأنهميعتقدونيجعلونهم

كلب،عضهمللذينوصيغاالتعازيمبعضيعلمونانهم

نسكتلنأموروهي،أخرىأمراضأصابتهموالذينللممسوسين

سوف،الكبيرةأثامهمأسبابيكفيماوصفتبعدماإذا.كذلكعنها

كهذهمشاريعبلاهةعبرهاالقراءسيعرفكتاباتعرضإلىأنتقل

وكفرها-

ألسيبيادكتابات.ه

"يا31:أخدعواللذينقائلاالمعموديةهكذاألسيبياديمنحإذا15

ابنته،أوأختهاخر،رجلاكان،أياحيواناإذارجلجامعإنأولاد،

إلىإييفانو!سينسبها.الشفهيألسيبيادتعليمإلىالمنسوبةالمسيحتناسخعقيدةا

الذي(المسيح-)ادمالحقنبيلإبرازتلففهاالمزعومالإقليموسيالتقليدالإبيونيين

العالمتاريخخلالدورلايظهر

ألسيبيادتلاميذ-2

القرجمة.موضوعالنصإلىاعيدتالكلمة-3
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،خطاياهمغفرةعلىالحصولويريداخرفسقفعلأوزنىارتكبإن

العظيماللهباسمثانيةمرةيعتمدحتى،أذنهالكتابهذايعيرانما

وليدعومتقذسا،متطهراليكن2.العظيمالملك،ابنهوباسموالعليئ\،

الماء،"السماء،:الكتابهذافيالمكتوبينالسبعةالشهودللشهادة

هيهذه.(1الأرض،الملح،الزيت،الصلاةملأئكة،المقذسةالأرواح

إلىينقلها،وعظيمةالوصففائقةأسرار،الرائعةإلكاسايأسرار

علىيختمبل،بذلكيكتفيلاالكافر.لذلكأهالأيراهمالذينالتلاميذ

ذلك،"أكررمضيفا:،ثلاثةأوشاهدينحضورفي،الخاصةشروره

تهتدواأنأردتمإذا3،الكذبةوالأنبياءالزناةوالنساءالرجالأيها

منذ4الأبرارقربومكاناالسلامتنالونفسوف،خطاياكملكموتغفر

منثانيةمرةوتعتمدونأذنكمالكتابهذافيهائعيرونالتىاللحظة

.تتعثرواهأند!ن

وفوقكلبعضئهمالذينفوقبتعازيميتلفظونإنهمقلناطالماإنما

6،وحانقكلبكلبإذاعضإن"ةيقولهكذا.ذلكنبئنسوف،اخرين

صبتة،أوشابا،امرأةأورجاولمسأوومزقدمار،روحعليهتسيطر

أونهرفيبنفسهويلقي،يحملماكلمعنفسهااللحظةفيفليركض

وليصل،ثيابهمعفيهيغطسوأن،عميقاالمكانيكونأنشرطنبع،

الشهودللشهادةإذاكوليستدعوالعليئالعظيماللهإلىاطمئنانبكل

اليهوديالشتاتفياللهوصف-1

اللهابنلقب-2

مثلالشيطانمعيتعفرالذيهوالكاذبالنبيلانهل.بالزناةالكذبةالأنبياءيساوي-3

؟عزاف

الإلكاسانيون-4

والابيونيين.السامريينلدىنفسهاالعادة-5

له.علاجمقامالعماديالطقسيقومالذيالشئبقموفالمقصود،رمزيةقيمةللكلب-6
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الماء،السماء،أشهداننيها11:الكتابهذافيالمكتوبينالسبعة

بهولاء.الأرض،الملح،الزيت،الصلاةملائكة،القديسةالأرواح

بأ!لابعذ،زنىأرتكببألابعد،أخطىءبألاأقسم،السبعةالشهود

بعد،أحقدبألابعد،جشعاأكونبألاظلما،أرتكبباعلابعد،أسرق

ذلك،قالوقدوليستحئمشر.ا"أياؤيدوبألابعدكفراأرتكببألا

."بثيابهمحتفظوهووالعليالعظيماللهباسم

السحريةالصيغبتردادناصحأ،كثيرةأخرىخرافاتويقول16

.أيامسبعةخلالمرةاربعينالباردالماءفيوالانمغماسللمصدورين

الملأىوالتعازيمالفريدةللحكمةيا.للممسوسيننفسهاوالنصيحة

جدا؟وعظيمةكهذهكلماتبقوةبذهوليصابلامن!قوة

نبئيئسوفالتنجيمي،بالضلالعلاقةلهمإنقلناانناطالماإنما

كفركواكب"ئمة:يقولهكذا.الخاصةأقوالهممنمنطلقينذلك

والتلاميذ:المؤمنونأيهايالكم،قيلماهذاانوالحال.(1شريرة

تبدأواولاتأثيرهاالشريرةالكواكبفيهاتمارسالتيالأيام"حاذروا

ولارجلاتعفدواولاسلطانها،أيامفيولاالأيامتلكفيمشروعأي

اليومذلكراقبوا.معهاقرانفيويكونالقمريجتازهاعندما1امرأة

منبدايةأيفيوانطلقواعمدواوإذاكعنهاالقمريبتعدحتى

إنما.الأيامتلكأحدلأنه2،السبتيوماحترمواوبعد،.أعمالكم

السبت،بعدالثالثاليومفيبعملالمباشرةعدمإلىأيضاانتبهوا

،تراجانالإمبراطورحكممنأعوامثلاثةمجددأتفتقدتكونفعندما

قدتكونعندما4لسلطانهالبارتيينفيهاأخضعالتيباللحظةبدءا

العماد.أولياءإلىموجهالكلام-1

المريخيوموالثلاثاء،عطارد،يوم،السبت-2
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وبسبب!الشمالكفرملائكةبينالحربستندلع،أعوامثلاثةتفت

ستثور."1الكفرممالككلذلك

الأسرارتلكبالقدمتداسأنالمعقولغيرمنبأنيظنأنهوبما17

عليهابالمحافظةينصح،الأشخاصمنكبيرعددإلىتنقلأوالعظيمة

علىوحافظوا،للعاديينالمؤلفهذاتقراوا"لا:يقول.ثمينةلآلىءمثل

النساءكأولاأوفياءليسواالرجالفئى،قصوىبعنايةالتعاليمهذه

السريةالعقالدفيلهامكاناتجدلمالأمورهذهان."مستقيمات

وفي.فيثاغورسالإغريقيالفيلسوفعقائدفيولامصرلحكماء

بهاليشعركانحاجةأي،الحقبةتلكفيإلكاسايعاشلو،الواقع

إلىالانتسابفيأفلاطونالحكيماوسولون،طاليساوفيثاغورس

ممائلةحكمةتصرفهمفيليملكواكانوافيمامصر،كهنةمدرسة

إلكاساي؟للحقيررائعامفسئرابوصفهألسيبياد،لدىالعظمةوبهذه

جنونإلىالسليمالعقلذويالناسلتعريفكافيأيبدوقلناهماان

لهذياناتهمأوسعاستشهاداتعرضمناسبأنرلملذاالإلكاسائيين!

والسخيفة.تحصىلاالتي

البارتيينبهزيمةبدءأالمنطقةفيلتراجانجديدةأعوامبثلاثةالمقطعهذاموئفيتنبأ

للعالمإفناميةحربتنشبالأعوامهذهنهايةفي.م117-116عامستيزيفونفي

الممالكإلىوتمتذ،الشمالفييقيمونبانهميظنكانالذينالكفرةالملانكةيدعلى

هذهتفسيريمكن.بارتيةاحتلالعنالمسؤولةالرومانيةالإمبراطوريةوبينها،الوثنية

الكارثةلكنالنصصاحبالنبيطلبهالبارتيينأعداءمنإلهياإنتقامأالحرب

117عامابفيماتلأنهبارتية،علىلحكمهتجديدأتراجانعرفولاتقعلمالكونية

وحي-كتابتحريرتحديدينبغي،المعطياتهذهمنإنطلاقا.كيليكيةفيم118أو

الحربعمليأأنهتالتيستيزيفونمعركةمشارفوعلىتراجانموتقبلإلكاساي-

البارتية
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يم-91،1كهـ:،سلنكولإا

كلمناستعاروهماابتكارأمقدمين،آخرونواختلق92*:

يقرونانهم.إلكاسايالمدعوبحسبمسمىغريبا،كتابا،الهرطقات

الله.صنعهاالكونمبادىءبأن،نفسهابالطريقة

ماوغالبا،فوقواحدأهناكبانبلواحد،المسيحبأنيؤمنونولا

جهةمنيؤمنونكذلك.يسوعفيسيماولاعدةأجسادفيتناسخ

عذراء،منو"لدأحياناروح\،أخرىجهةمنوبأنه،اللهمنو"لدبأنه

الأجسادفيتناسخالأزلمنذوانهعذراء،منيولدلموأحيانا

للأزمنة.تبعاعدة،بطرقنفسهعنويكشف

إلىالابتهالإلىتستندومعمودياتتعازيميستخدمونانهم

ويقولونوالسحر.الرياضيات،التنجيمشأنفيويهتاجونالعناصر،

.يحدثأنيجبمابمعرفة

رلجانوس19

القيصرياوسابيوس)بحسب

3A)7:"،الكنسي"التاريخفي

انحرافاالإلكاسائيينهرطقةالمدعوةالهرطقةدشنتإذاك7138:

فيعظةفيذلكأوريجانوسيذكر.نفسهبدايتهوقتفيانطفأأخر

الوقت"في:العباراتبهذهيتكلمحيث،المحفلفيألقيت82،المزمور

ملحدةعقيدةتعليمعلىبالقدرةيزدهيكانأحدهمجاء3،الحاضر

الآخرينالملانكةمناسمىاملاكأي-1

(م924-244)العربيفيليبسالامبراطورحكمأيام-2
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الكنائسعارضتالتيالإلكاساليينعقيدةتدعىتماما،وكافرة

تجروالئلالكمأعرضهاسوفتعفمهاالتيالأضاليلانا.حديثا

تزالولا،المقدسةالكتبكلمنمقاطعبعضترفضانها.إليها

وترفض،الأناجيلومنالقديمالعهدكلمنمستعارةكلماتتستخدم

ينكريفكرالذيوانالارتداد،المهمغيرمنانوتقول2،كلياالرسول

يقولونكتاباأيضاويعرضون.بالقلبليسانما،الضروراتفيبالفم

وهي،خطاياهمغفرةينلبهويؤمنيسمعهمنالسماء3:منسقطانه

المسيح.يسوعاعطاهاالتيغيرمغفرة

السالاميني،إييفانوس

،)الأ*،رلوننالياا،،"زش!ليوكيفاناأ"

XVIIIكانوا."6جداالوقحون"هواسمهمتفسير.الأوشينيونه

كانوا،الشريعةإلىبالإضافةانما.الشريعةبحسبأمركليفعلون

يأتونالذينالأنبياءمعظميرفضونوكانوا.أخرىكتاباتيستخدمون

الشريعة.بعد

الهرطقة.ولادةإلىولبش،قيصريةفيالرسولنشا!إلى+حديثأ.تعود

الذيبولسرسانلويرذلوالجديد،القديم.العهدينيضئمالإلكاساليالقانون

بشراسة.يعارضونه

.إلكاسايوحيكتاب

AnakephalaiosisN«إبيفانوسعملمنليسللباناريوناختصاروهي،مراجعةتعني

فيإليهبالنسبةمقلوبأوالناصرلينالأوشينيينهرطقتيترتيبفيهنجدبالق!كيد.

الياناردل!.

.لإسئينيون+ا11او،سالأوسئيون"او

كيفيتفسير
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السالاميني،إبيفانوس

605-ا**:البانارلون،

سيينبالأوطرتباإ.ا

وهي،بالسابقةبدقةمرتبطةأخرىتأتي،الشيعةهذهبعد1كأ*:

المذكورةال!ئئيعمثليهودأكانوا.الأوشيينهرطقةالمدعؤةالهرطقة

التقليديقولوكما.فكرهمفي2ماهرين،سلوكهمفيخبثاءانفأ\،

وموأبوإيتورية،الئبطبلادمنأصلهمكانإلينا،انتهىالذي

المقذسالكتابفييدعىماوراءتقعمناطقوهيوأرييليتيدة،

إستنادأهذا،الأوسيينجنس.الميتالبحرندعوهوما"،المالح"الجوف

الامبراطورزمنفي،ولاحقأ."صلبأ"جنسأيعني،اسمهترجمةإلى

والذيإلكساييدعىالذيإليهمانضئم،المخلصمجيءبعد،تراجان

بحسبمكتوبأأونبويأقولهعلىكتاباكتبوقددجالأ.نبياكان

.أخاهكان3،ييكسايهواخر،أنأيممأويقولونبها؟موحىحكمة

يتعلقمافيكاذبأ،حياتهطريقةفيفاسدأكان،إلكساي،الرجلهذا

يحيايكنلملكنه،يهوديمثلويفئريهوديأأصلهكان.بعقيدته

".الشريعةبحسب

أخرى!مستبدلاالأموربعضعارضأ،الخاصةهرطقتهكونوقد

الريجالأثير،السماء،الخبز،،الأرضالماء،،بالملحبالقسمامرا

والنصارى.النهاريونالمعمدانيونهالصدوقيونالفزشميون،،الكتبة-1

.خطرين..او-2

واحدنبويين،كتابينعنيتحذثالباناريونجعلإلكساي،لاسمالأرجحعلىتشوله-3

اياخوين.منلئى

الفرشميين.تفسيرايللشرلعة..الأرثوذكسي+التفسيربحسب-4
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السماء،:آخرينشهودسبعةأخرىاحيانفي،يقيملكنه.طقسيا

الملح،،الزيت،الصلاةملائكة،يقولكماالمقذسة"،"الأرواحالماء،

ويدخل؟الزواجعلىويرغمالتعففيكرهالعذرئة،يمقتانه.الأرض

يعفمانهوحي.منصادرةكأنهامخيلتهمنالناشئةالعناصربعض

حدثإذااضطهاد،يتهذدعندماخطيئةمنليسانقائلأ،الخبث

ضميرهفيذلكالشخصهذايفعللمإنأصناما،عبدانلأحدهم

فمه.بهيجهرماقلبهفييؤيدلموإن

ومارتاناسماأ.

كاهنوهو،فنحاسانقائلأشاهد،ذكرمنالمخادعيخجللا2

\،بابلإلىالجلاءخلالعبد،القديموفنحاسوهارونلاويسلالةمن

فناءمنداريوسالملكحكمتحتهكذاوأفلتسوسةفيأرطميس

وانضئم.وسخيفكاذبالمخادعبهذايتعفقماكلانبحيث؟الموت

سبقالتيالأوشيينشيعةإلى،أعلاهقيلكماإذا،الأخيرهذا

نفسهاالنبطأرضفياليومموجودةمنهابقيةتزاللاوالتيذكرها،

اليوميدعىالجنسهذاموأب؟منالقريبة،بيرةتدعىتزاللاالتي

الساميسيين.

1(،قوة11تعنيإللأن"،خفية"قوةالرجلهذادعوةيتختلونانهم

خزيفيوسقطت،دحضتسلوكهموقاحةكللكن"خفيئ".وثسي

تماما.ومعرفتهاالحقيقةتمييزعلىقادرونهمالذينعيونفيعظيم

الحاضرينوالأباطرة،كونستانسزمنفي،الآنحتى،الواقعوفي

ذريةمن3،ومارتانامارتوسهماأختانكانت،الواقعوفي100021.

النهرينبينماالإلكاساليةمنشايكونأناحتمالعلىاخرتاكيد-1

.الفراغمكان"،موجودةالهرطقة"هذه-2

زيارتهخلألالأرجحعلىالساممسيين،عنشفهيةمعلوماتجمعإبيفانوسانبدلا-3

سيتويوليس.إلىكونستانسنفاهالذيفيركيهدوأوسابيوس،طبريايوسفبرفقة
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انهمايفترضكانفقدبلادهما،فيإلهتينمكزمتان،نفسهإلكساي

مارتوسانوالحال.عنهتكلفتالذيإلكاسايبذارمنمنحدرتان

الضالينالهراطقةانحية.تزاللامارتانالكن،قليلةفترةمنذ،ماتت

منأخرىوقذاراتالبصقاتحتىيحملونكانواالبلاد،تلكفي

علاجاإيمانهمبحسبذلكيعتبرونوكانوا"المرأتينهاتينجسدي

دومأوقحضالهوماانتأثير.بالطكيدلذلكيكنلمإنما؟للأمراض

أحمق.والإثماعمىالواقعفيفالشر!للخداعوحاضر

مستعصيةحال3.

المشعوذ،هذاأمورعنمتحذثاوقتيأمضيسوفأينإلىانما3

اللهنكرانمعلمأأولا،الحقيقةضدقالهاالتيالاكاذيبكأعن

خداع،الوقحةالوثنيةأضحياتفيالمشاركةطالبأ،الخبثوممارسة

ذلككلفيليسوان!بالفمالخاصالإيمانونكرانينصتونالذين

الواقعففي.تستقيمأنيمكنهاولامستعصيةحالهمانوينتج.خطيئة

أفهناك،للكذبسلفافعذابالحقيقةللاعترافالمكونالفمكانإذا

الكلمةفيمامضفلأ،قلبايملكونلاأنهمليصدقإليهميركنماأحد

بالقلب"نؤمن:القدسبالروحمعفمةواضحةبعباراتتتحدثالإلهية

.11الخلاصبهدفبالفمونعترفالتبرير،بهدف

غامضإعتراف4.

هوالمسيحانقاثلأإسميا،بالمسيحظاهريأيعترفذلكفوقانه

الماكرةالصياغةمنإنطلاقأتماما\،أفهململكنني.العظيمالملك

الذيالمرجعمباشرةيعرفكانإبيفانوسبانالاعتقادعلىتحملالملاحظةهذه-1

.يذكره
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فهو؟المسيحيسوعرئناعنيتحدثكانإنالثرثار،لكتابهوالمشؤهة

المسيح،فقطويذكر،الموضوعهذاعنبوضوحيتحدثلاالواقعفي

ماحسباخر،ينتظركانكثنهأوأخرإلىالتحذثيريدكانكطته

فهمنا.

رشليمأ9نحوالصلاة50

ينبغيلاقائلا:،الشرقاتجاهفيالصلاةيحزمالواقعفيفهو

المنطقةتكنأيا،أورشليمنحوالاستدارةينبغيبلهكذاالصراخ

نحوالغرباتجاهفييصلواأنعليهمالشرقأهلفيها:نوجدالتي

وأهلنفسها،المدينةنحوالشرقاتجاهفيالغربوأهل،أورشليم

الوجهيكونبحيث،الشمالنحوالجنوبوأهلالجنوبنحوالشمال

يلعنانه.المخادعجنونهووهاجهة.كلمنأورشليمنحومستديرا

للهمقذمةوغيراللهعنغريبةباعتبارها،الهيكلوخدماتالقرابين

فيالصلاةالواجبمنإنيقولوهنا،والشريعةالآباءبأمرشكلبأي

والقرابين.المذبحيوجدكانحيث،أورشليماتجاه

النارلاالما،60

والنارالمذبحكما،الأخرىوالأموراللحمأكلاليهودعادةويرفض

والنارصالحالماءإنالكلماتبهذهقانلا،اللهعنغريبينباعتبارهما

تضلون،لأنكمالنار،مظهرنحوتلتفتوالاأولاد،"يا:اللهعنغريبة

بعيدةوهيجدأقريبةتراها،يقول،الواقعففي؟ضلالكهذاأمرألأن

وكثيرةالماء."صوتمنبالأحرىإقتربوا،مظهرهامنتقتربوالاجدأ؟

الخرافية.الرواياتهذههي
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أخريخرافات7.

أربعةطولهاقياساتها:ويعطيقوة،المسيحانيكتبثم4

شينات،ستةوعرضهاتقريبا،ميلاوتسعونستةشينا،وعشرون

لاالتيالأمورفيرويوقدماها،سماكتهاأماميلا،وعشرونأربعة

القدسالروحانأيضاويكتب.أخرىخرافيةورواياتنفسهائصذق

إلىيرتفعتمثالمثلجبلينبينقائمةامرأةوأنهالمسيحيشبهأيضا

القارئينأذنأضلأنمنخوفا،الباقيعنأتئولن.الغيوموراءما

لاالمعنىمنفارغةوتعابيركلماتبأيالأساطير.علمنحوبتوجيههم

المعنىعنأحديبحثلا"ألاقائلا:،الكتابمنأبعدمكانفي،يضلهم

العبرية،منأخذهأيضاوذلك"!الصلاةفيالكلماتهذهفقطليقلبل

يتخيلهاالتىالأمورانرغمعلىجزلياذلكفهمناكمايبدو،ماعلى

.الاطلاقعلىشيئاليست

أنيدعسيمنوشيلموعيبعنيد"عبر:بالقوليأمرانه

لهاكلماتوهي"،سيلامعبرعنيدموعيبنوشيلدعسيم

إدانتهم،خزيابائي،منالآتيالخزي"ليجز:مترجمة،التاليالمعنى

الخزيعنبالابتعاد،آبائيعبرالإدانةبمهانةوشقاثهم،مهانتهح!،

10(1كمالتبشيربفضلجازالذي

إلىبحروفهامنقولةاراميةكلماتخمسالمقصودإن(Levi)ليفي.أ.ميقول-1

لتكويناليسارإلىاليمينمنوأخرىاليمينإلىاليسارمنمرةومكتوبة،اليونانية

يأ".ب!سيلاموتنتهيكا،"أناأي!،أنيبالجملةتبدأ.نفسهابالكلماتشعربيتي

يلي:هاعلىنحصلاليسار،إلىاليمينمنالأخرىالخمسالكلماتبقراءة*سلام".

ئثبتهذا."سلام-العظيمالدينونةيومفيلكم!شاهدأأكونأسوف،شاهدكم،"أنا

تماما.فخاطنةإبيفانوس،ترجمةأما.بالآراميةموضوعالكتابان
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أساسلاوضلالهقوتهتصبحالواقعففي.فيهتئمذلككللكن

بعدواحدةالكلماتهذهترجمةيسمعأنماأحدأرادإذاإنما.لهما

إنماأيضا؟بذلكالقيامفينترددفلن،دقيقبحثوفقالأخرى

سوف،بدقةذلكيسمعواأنيريدونالذينشيءكلفيذلكليناسب

موعيب،"،،)الخزيع!يد،"ليجز"،عبرهي:هابمعناها؟كلمتهنتبع

"،1)مهانتهمدعسيم،(1،إدانتهم"خزينوشيل،"،أبائيمنالاتي"

موعيب،(1،انةالإد"،نوشيل"،1)بمهانة،دعسيم"،"وشقاثهم،نيأ

11،جاز"الذيعبر،(11الخزيعلى"بالكلامعنيد،ابائي"،"عبر

11.كمالتبشير1)في،سيلام

سبعمنسادسةهرطقة8.

التيتلك،أعلاهذكرناهاالتيالأوسئيينهرطقةإذاهيهذه.ه

شيءكلفاعلة،بالختان،بالسبتالتقيدفياليهودسلوكتتبع

غرارعلىموسىكتبترفضانهامنانطلاقأانما.الشريعةبحسب

منالأخرىالستمنهكذاوتتميزانشقاقاتشئى،الناصريين

لدحضإذأيكفيسوفاللهعنغريبةانهاوواقع.السبعالهرطقات

يدنسونالهيكلفيالكهنة"ان:بوضوحالرفيقالوقد،الهرطقةهذه

يومأحديعمللافيماهذا:سوىذاكالهيكلتدنيسهوما.(1السبت

مدنسينه،أضحيةبتقديمالسبتالهيكلفيالكهنةيدمر،السبت

؟بالحيواناتالمستمرةبالتضحية

هذاإلكساياثحدالواقعففي.ايضأالهرطقةهذهاتجاوزسوف

بالناصريينوأيضا،المسيحبعدالآتينبالإبيونيينأخرىجهةمن

شيعة،بضلالهمفتونةلأنهاتستخدمهشيعوأربع،لاحقأعاشواالذين

الأوسيينشيعة،بعدهمعاشواالذين،الناصريينشيعةالإبيونيين،
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الذينالناصريينوشيعة،نفسهالوقتفيومعهقبلهعاشواالذين

أنفأ.وصفتهم

أورشليم،فيكانتالتيالسبعمنالسادسةالهرطقةهيتلك

فتححتىبالجسدالمسيحمجيءوبعد،المسيحمجيءحتىدامتالتي

إبندوميسيانوس،أخيتيطوس،الامبراطوريدعلىأورشليم

ثسباسيانوس.أبيهحكممنالثانيالعامفيفسباسيانوس،

الهرطقاتكماالهرطقةهذهاستمرت،أورشليمعلىالإستيلاءبعد

والكتبة،الصدوقيونأي،قصيرةشهرةحقبةعرفتالتيالأخرى

النصارىالأوسيون،النهاريون،والمعمدانيونالفريسيون

وزمنها.ساعتهافيتشتتتوقدمنهاكلزالتحتمىوالهيروديون،

الضلالضدترلاق9.

وثرثرتهم،المبتذلةعقيدتهمأدر&عاقلشخصكلاريكفي6

هذهجنونمنانطلاقأالخبيثالسمهذاضدعلاجالنفسهيحضر

جهارأالربيقولحينخصوصأ،بالذاتتبشيرهاوأقوالالهرطقات

إلهإسمتستخدملا""،أخرىالهةلكتكن"لا:والإنجيلالشريعةفي

،بالأرضولابالسماء،تحلف"لا:الإنجيلفيومجددا،لتحلف(1،آخر

منالباقيكللانلا،ولاوكمنعمنعمكملتكنبلآخر،بحلفولا

البعضلأن،الموضوعهذافيتنئأالربأنأعتبرانني."الشيطان

لالأنشيءكلوقبل؟أخرىبأسماءالقسمبأداءسيقولونكانوا

فعلا.الشيطانمنفالحلفأخر؟بقسمولانفسهبالربالحلفينبغي

ليسالحلفعلىوأرغمإلكسايفيتحذثمنأيضا"شيطان"لذلك

،الأرض،الريحالأئير،الخبزأ!،أالماء،بالملحأيضابل،باللهفقط

الترجمة.موضوعالنصإلىأعيدتالكلمة-1
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ضلالهضدترياقايشفىانيريدالذييستخدمانيكفيالسماء.

الرجلهذاثرثرةجانبأوتاركاعرضا.ذكرتهمااللتينالحختين

الهرطقةالأثرعلىأدحضسوف،الهرطقةلهذهالخفيوالخداع

.اليهودبينالحقبةتلكفيماعيوفةكانتالتي،السابعة

السالامينيإييفانوس

6-301ككلا:اليانارلون،

منو"لدالمسيحانيؤكدقلت،كماهذا،1إبيونكانالبدء،في3كلعلا

يتحذث،الآنوحتىالوقتبعضمنذانما،يوسفمنرجل،بذار

حوكواكأنهمبعض،عنبعضهممختلفنحوعلىالمسيحعنتلاميذه

بأناعتقدالاحتمالوجهوعلى.المعقولوغيرالمشؤشنحوعقلهم

مافيذكرتهالذي-الدجالالنبيوهوبهم،إلكساياتحادبسبب

مثلهيروون-،2إلكيسيينأوسئيين،سامبسيين،يدعونبالذينيختص

يقولونبينهموالبعض.القدسوالروحالمسيحشأنفيخياليةأمورأ

اللهصنعهالذيالأولالرجل،المسيحهوادمإنأيضاالواقعفي

فوق،منهوالمسيحانيقولونبينهماخرينلكن.نفسهاللهفيهونفخ

سيدهموهوالملاثكةمنأسمىوانهروحوانهشيء،كلقبلخلقوانه

إلىيأتيلكنه،الآتيالقرنبالإرثوتلقىمسيحايدعىوانه،جميعا

.أدمجسدلابسأللآباءوظهرادمفيأتىكمايشاء،حين3الأرض

فيأتىالذينفسههو،ويعقوبإسحق،إبراهيمإلىأتىوبعدما

وصعدوقاموصالب،للبشر،وظهر،أدمجسدولبس،الأزمنةنهاية

هذهمنإبيفانوسويجعل!الفقراء".إذأهموالإبيونيون"فقير"،بالعبريةتعنيالكلمة-1

الإبيونيين.أصلهوشخصاسمالصفة

ابيفانوس.عندهرادفاتكأنهاالثلاثةالأسماءتبدو-2

.ادمفوبلابسأظهرالذيالحقالنبيالمقصود-3
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الواقع"ليس:يقولونالأمر،لهميحلوحينومجددأالسماء.إلى

."يسوعيدعىمنولبسفيهأتىالمسيحهوالذيالروحانبلهكذا،

مختلف.شكلفيمرةكذيتمثلونهانهمبما،لديهمالغموضهوعظيم

السالامينياييفانوس

7-1704***:الباناردون"

17 : XXXيحتفظونشراوملأىمزئفة،رهيبةاخرىأمورمنوكم

الماءفيينزلحية!تلسعهأوأحدهميمرضعندماالواقعففيبها!

،الأرضالسماء،أسماءإلكساي،فيهيالتيالأسماءإلىويبتهل

\،الزيتالخبز،،يقولونكما،العدلوملائكةالرياحوالماء،الملح

نأسبق."الاعمهذاعنيوابعدي"ساعديني:الكلماتبهذهويتلفظون

بعضبعدانماالأمور،هذهيعرفيكنلمإبيونأنعلىأعلاهبرهنت

،الختانإبيونمنحفظوا،بالكسايتلاميذهائحدعندما،الوقت

بأنيعتقدونانهمبحيث،الخيالإلكسايمنلكن،والعاداتالسبت

وثمانونستةوطوله،للناسمرئيةغيرالبشر،تشبه2صورةالمسيح

نتمكلفيالقدسالروحيوجدوقبالتهللسماكة.آخرقياسولهميلا،

يقول،أين،!ومن.نفسهابالقامةأيضاوهو،مرئيةغيربطريقة،امرأة

كانارأسيهماأنالجبالمنرأيتاننيواقعمن؟القياساتعرفت

الماهفيالإنغماسعندإليهاالإبتهالينبغيمقذسةاسماءثمانيةاللاسحةهذهتحتوي-1

+كتابفيكانتازواجأالمرئبةالأسماءهذهانإبيفانوسيؤكدالشفاء.ياكيومنها

نلكعلىتبرهنكما،العلاجيةالإغتسالاتهذهيوخهالسحروكانإلكاساي".وحي

التاليةالصلاة

مثلواقفينوامراةرجلا.بشريتينصورتينالموحيانيبدوإبيفانوسامصدرفي-2

ظهرا.حيثالجبالبينتمثافين
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المسيحقياساتعرفتالجبالارتفاععرفتوقدواننيالقمميبلغان

.(1القدسوالروح

السالامشيإييفانوس

أ-ا،،الا:"أناكيفاليوزس!"،اليانارلون،

حتىيسكنونإلكيسيين،أيضأالمدعؤينالساميسيين،انا(أصأ

إلكساي،المدعوأضلهملقدالبحر\.فوقتقعمنطقة،العربيةفي،الان

ومارتانا،مارتوس:ذريتهمنامرأتانثمةأيضأاليوم.دخالنبيوهو

كلفيتقريبا،يشبهونانهم20إلهتينمثلالشيعةتكرمهماإمرأتان

الإبيونيين.الأمور،

السالامينيإييفانوس

104-ا())دأ:اليانارلون،

1 LIIIالمدعوينالسامبسيينهرطقةهيهرطقةالبيرةفيتوجد

وهي؟الأخرىالهرطقاتفيذكرناهاأنسبقإلكيسيين،أيضأ

المالج،البحرمنالاخرالجانبفي،بيرةتدعىمنطقةفيموجودة

وماأرنونسيلعند،موابمنطقةفي،الميتالبحرأيضاالمدعو

فيعدةمراتذلنهبينتكما،النبطوبلادإيتوريةفي،وراعه

خصوصهم-

تزالانلاامرأتينوبأنمعفمهمإلكسايبأنيتباهونانهم

بذارمناتيتانانهمابحجةإلهتينمثلمكزمتينذزيته،منموجودتين

.مبارك

الميتالبحروراءماالييرة،فيالساميسيينالباناريونيجعل-1

واحدبإلهيؤمنونالسامبسيينلأنبإبيفانوس،خاصوصف-3
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كما،الكتابهذايستخدمونوالناصريينالإبيونيينالأوسيين،ان

تلقائيا،أصلهممنهالساميسيونويستخلص.عدةمراتقلت

شي!ا،ليسواإنما،وثنيينولايهودا،ولا،مسيحيينليسواباعتبارهم

"كتابيدعىأخركتابألديهمانويقولون.بالضبطالوسطفيهمإذ

01إلكسايأخووييكسايييكساي"،

معينة.بمعمودياتقولهمعلىويكرمونهواحد،اللهانيقولونانهم

يحجمونبينهممنوالبعضشيء.كلفيليسانماباليهودويرتبطون

اللحم.أكلعن

إحدىبأنسمعتالأثناء،تلكوفي.إلكسايذرئةفداءويموتون

حئة،تزاللامارتانالكن،ميتةكانتمارتوستدعىالتيتلك،المرأتين

أيضا.ماتتقدكانتإذاإلا

الجموعكانتما،مكانإلىللذهابتخرجانهاتانكانتوعندما

قولعلىشفاءاتلإجراءالمرأتينهاتينأقدامترابوتلتقطتتبعهما

تمائمفيويستخدمونهابصقاتهما،لعابوكذلك،القومهؤلاء

ضلالكلإن.تماماسخريةموضعأنفسهممنجاعلين،وأحجبة

.بالهذيانويستمربالعمىالواقعفييبدأ

عندهم.مشوهشيءكل2.بالرسلولابالأنبياءيسلمونلاانهم

الماء03منتأتيالحياةانتقريباقائلينإلهاويتصورونهالماءيكرمون

وأنه.دوماويظهرخلقبأنهويؤمنونبالإسمبالمسيحيعترفونهم

حينمجدداويلبسهأدمجسدويخلعادم،فيالأولىالمرةفيكون

يشاء.

الإلكاسالية.الهرطقةتعالدإلىتعودالساميسيينتحديدفيإبيفانوسبلبلة-1

والنبوعةالحقالنبوعةحواء،ونبوعةادمنبوعةالنبوءات.مننوعينبينتمييزثمة-2

".الأنثى"النبوعةأي،للثانيةورذل،الباطلة

."يومنونأفلاحيشيعكلالماءمنوجعلنا..."2103/الأنبياء.سورة-3
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\.أختههوامرأةمظهرلهالذيالقدسوالروح،المسيحيدعىوأنه

وعرضهميلاوتسعونستةطوله،القدسوالروحالمسيحمنهما،وكل

.أخرىكثيرةحماقاتويقو!ن.وعشر!نأربعة

خصوصفيعدةمراتعنهممتحذثا،ضحدتهمأنسبقلقد

كبيرحيزتكرشىالضروريمناناعتبرلذا.الأخرىالهرطقات

نفسه،إلكسايوسخصوصفيذلكفعلتاننيبمادحضهم،لإنهاء

الهرطقاتفييتبعونهالذينخصوصوفيإلكساي،أيضاالمدعو

هذاانللجميعالواضحمنالواقعففي.أعلاهالمعروضةالأخرى

عنه.الصادرةالهرطقةكماالضلالفيهوالشخص

وصليبه،المسيحرجاءبعصاالشمسيةالعظايةضربناأنناوبما

الواقعفيالصوابفمن.التاليةالهرطقاتإلىالإنتقاليمكننا

باعتباره،بأنفسهمانفسهمبهيسمونالذينفسهالإسماستخدام

"شمسيين"2،تعنيساميسيينلانالمزؤر.لقبهممعنىلتحديدلغزا

.الحيوانهذاذكرتالسببلهذا

الهرطقةهذهان،)شمسية".العظايةهذهالناسيدعوالواقعففي

ففي.المفيدةصفاتهاأصغرحتىفيهافليس،العظايةمنأسوأ

غياببعديستعيده،فترةنظرهيضعفالذيالحيوانهذاانالواقع

ويتحررالشرقنحويئجهالأرضمنتجويففييختبىءانه.الشمس

لكنني.الشمسشروقيأكلأندونمنمنتظرا،نظرهضعفمن

منالحيوانغباءشيءكلفيتحوزالهرطقةهذهانالمقابلفيأقول

صفاته.منالقليلذلكمعتمتلكأندون

الرويا.علىالمبنيالشعبيالساميسيينلاهوتمظهر-1

الأرجح.علىخاطىءالتفسير-2
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جنونها،في"شمسية"عظايةدعوناهاالتيالهرطقةهذهلتبق

الله.حقيقةأمامعاجزةلأنها،بالأقدامالحقيقةتدوسها

مانيحياة

39:-97المانويكولونياكودكس

(1المعلم1،"بارايس

مانينقدا.

فيطويلةفترةأمضيت،الجماعةهذه"في:سيدييقول97

تعاليم،اللهطريقعنإياهموسائلاناهضا،منهمكلمحاورة

قانونوكليطههرونهاالتيالخضارشأنوفي،المعموديةو.8المخفص

وألغيها،2وأسرارهمعقائدهمأدمركنتوعندما.يعيشونوفقهأمرأو

وصايامنيتلقوهالميتبعونها،كانواالتيالأمورانلهممثبتا

المقابلفيوآخرونمني،يدهشونبينهممنالبعضكانالمخلض،

عندإلىالرحيل،صدفةيريد،ألا11:ثائرينويقولون،يغضبون

إن11:برفقلهمقلتحتى،أفكارهمعرفتانوما3ا؟االيونانيين

فيالجسدفهذا4؟لهاقيمةلااطعمتكمتعضدون81بهاالتيالمعمودية

وبدايةالثالثالقرننهايةبينيقع،المانويةالكنيسةممثليأرفعأحدبارايس،نشاط-1

كانالتيللجماعةالعماديةالطقوسمانينقدالنصهذايتضمنمالرابعالقرن

يغادرها.أنقبلإليهاينتمي

الإلنكوسبحسبالعماديةالطقوسالمقصود-2

التقليدلمععدانييالمعارضون،الوثنيوالأصلاليونانيةالثقافةذووالمسيحيون-3

المتنصراليهودي

جسدأطاهرطعامإدخالمنفالدةلا:ثلاثةلأسبابمنهجدوىلاالأطعمةتطهير-4

جماليغيرلالا،أمكانمطفرأ،الطعامبرازا!دومايتحؤلطعامأيأصلا؟نجسأ

العلاجلذا.الهضمبفعلنفسها،هيالبرازبشاعةحالاكلوفي.قوتهولاالجسد

الصيامهوالوحيد
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طعامهاحدهميطفرعندماأنظروا.نجسبخلقوكوننجسالواقع

معيبأبرازاإمعاء،غازاتصفراء،دمأ،إنيعفد،أنبعدمنهوياكل

أحدهمحفظإذاانما.الحالهذهفيحتىمنه،تأتيالجسدونجاسة

المعيباللفظذلككلانفوراندرك،قليلةأيامأالطعامهذامنفمه

مجددا،طعاماتناولإذاإنماالجسد.فيوينخفضينقصوالمقرف

منانبحيثنفسها،بالطريقةالجسدفياللفظذلكيغزر82

تناولإذاإنما.نفسهالطعاممنانطلاقأيتضاعفانهالواضح

جمالأنيبدومطهر،غيرطعامأثمومطهرا،معمداطعامأأحدهم

لاوالقذارةالقرفانكذلكونرى.إياهمايلبثانوقوتهالجسد

وطردهعمدالذيالطعامانذلكمنوينتج"الحالينفييختلفان

يعفد.لمآخرمنأفضلليسوصرفهالجسد

قيمةلا83أيضافذلكيوم،كلالماءفيأنفسكمتعمدواان"اما

نهائيا؟وتطفرتمتعفدتموقديوم،كلالواقعفيتعتمدونفلماذا.له\

يوماكلأنفسكممنتقرفونانكمإذأالواضحمنأيضاذلكفي

البديهيمن.تتطهرواأندونمنأنفسكمتعفدونالقرفوبسبب

أنتمانكموهاالجسد.منتأتينجاسةكلانبالذاتهنامنتماما

فمن.تطفركمقيمةهيمابأنفسكمأنظروالذلكلبستموها.أيضا

فالجسد2.كاملشكلفيأجسادكمتطهير84الواقعفيالمستحيل

نجسالجسدلأنلهقيمةلافهويوم.كأيحصلالذيالجسدتطهيرهنامانيينتقد-1

منيبرهنالمعموديةتكرارولأن،تطهيرهيمكنهماءمنوما،نجاسةومنبعجهةمن

العقيدةأركانمنالجذريةالجسدنجاسة.فغالغيرالطقسأنعلىأخرىجهة

المانويةا

أساسي.شكلفيمنهاينتجومابالغهـوصيةيحصلللإنسانالممكنالوحيدالتطهير-2

والموتالحياة.والظلمةبالنورالممثقين،الخاصةحياتهفيالرليسيينالمبدأينإنفصال

.مكتوبتقليدإلىالتطالرهذايعود،مانيبحسب
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منه،الاتيةالراسبإفرازاتبسببويتوقفيوم،كأالواقعفييتحرلك

للمخفص.تعليمعنبالاستقلاليحصلالأمرانبحيث

بالغنوصية:يحصلالذيهوعنهكتبالذيالتطهران"لذلك

ومياهجاريةمياهبين،والحياةالموتبين،والظلمةالنوربينالإنفصال

وسوفالآخرعنمختلفأمركلانتعرفونوسوفراكدة

8وه3أالموتأمن3اكمأنفسصليحزرالمخفصبوصايا1اتتقيدونأ

بتحقيقه.أمرتمالذيالأصوبالتطفرالحقيقةفيهوهذاالدمأر.

الجسدتطهرعلىابقيتمعنه،بابتعادكم"أنفسكمغسلتملكنكم

0(1وبني4تخثروبهاالنجاسةكؤنتهوالذيجداالنجس

المعمدانيينفعلد9ردأ.

امتدحني،وأبدتهبحماسيتبعونهكانواماوقلبتذلكقلت"بعدما

قائداواعتبروني،شأنيفيالدهشةتملأهم،بينهممنالبعض

معلمامنهلنجعلفيه؟ترنالحتةهالكلمة11:أخرونيقولوكانومعفما"

أولاسرا،صوتيكفمه!"ألمأيضأ:آخرونيقولوكان6."لجماعتنا

الحلم،فيرؤيالهتظهرألم11:البعضيقولوكاناله؟اكشفهمايرذد

الرجلهذايكونألا11:يقولونكانواآخرونلكناراه؟اماينقلأولا

فيشاب7أيقومأاسوف:قائلين،شأنهفيمعلموناتنبأالذيذاك

الترجمة.موضوعالنصإلىأغيدتالعبارات-3و2و1

الجبن-تخثرمثلأرسطو،عندكما،الجنينتكون-4

كذلك،وباعتباره،الكلمةهذهكاشفهومانيالمقذسالكتابإلىالأيىجحعلىتشير-5

القديمةالكنيسةفيالثلاثالرولبيمثلونوالنبيوالمعلمفالرسول.ومعلمانبياليس

والظهوربلفقط،نبيامانيليس،الكلمةرسولباعتبارهإنما.الذيذاخهبحسب

.المزعومالإقليموسىالأدبفيالحقنبيغرارعلى،الحقيقةلنبيالأخروي

العقيدةوجماعةالعقيدةمعنىللكلمة-6

الترجمة.موضوعالنصإلىأعيدتالكلمة-7
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38جديد1وأمعلمأوسطنا Vبأسرها،عقيدتنايقلببحيث،يأتيسوف

يقولوكان13؟"الثوبراحةشأنفيوأجدادناآباؤناذلكأعلنكما

نايريدوالذي،فيهيتكلمالذيالضلالهوأليس11أيضا:اخرون

مملوعةبينهممنمجموعةوكانتاجماعتنا؟اويقسمشعبنايخدع

عدواهذا1:أخرونيقولوكان.إعداميمنهاقسمأئدوغضبا،حسدا

خبزوأكل4الوثنيينعندإلىالرحيلأيريد11:آخرونوبعض011شريعتنا

8تقاسماينبغي:يقولبالفعلسمعناهفقدأ1000؟هاليونانيين Aخبز

القمح،،الشرابتقاسمبهالمسموحمنانيقولكذلك01اليونانيين

6.أكلهاومعلموناآباؤناحظرالتيالأموروكلالثمار،الخضار،

مثلنا،يعتمدلاانهنعتمد؟بهاالتي7المعموديةيدفرنفسهاوبالطريقة

."أعادتنابحسبطعامهيعمدولا

المعمدانمينمجمع3.

بواسطتهم،أقتنعنفسيأدعلناننيورفاقه8سيطانرأى"إذاك

التيوهيوأبيدهاوتعاليمهمشريعتهمفشيئاشيئاأدفركنتاننيبل

الترجمة.موضوعالنصإلىأعيدتالكلمة

نبينقيض،الدجالالنبيمجيءئعلنللعالمإلكاسائيةنهانيةالمعمدانيونيذكر

مانيوهو،شابالدجال.الحقيقة

للجسد.الأخرويةالراحة

والمويدونالأصنامعبدةمنالاتونالمسيحيونهمالوثنيون،المعمدانيينإلىبالنسبة

الرسول.بولس

النخالةخبزياكلونالذينالمتقمثئفينيناسبلاالذيالأثرلاءخبزالمعتبرالقمحخبز

الإلكاساليين.لدىمقذسعنصروالخبزالفقراءخبزأيالشعير،أو

أنفسهم.المعمدانيونيزرعهالاالتيالأطعمةمحظوراتينتقدماني

.والطعامالجسدتطفرأي

.الاجتماعإلىالسينودسدعوةحقولهاالأعلىالمجلسكهنةمحفلرئيسهوسيطان
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مثلهم.المعمودية98أمارسأكنلموانني،الأطعمةبعضتحطر

وكلسيطانجمعشيء،كلفيأعارضهمكنتاننيرأواوعندما

ياتيكيوس\،أيضاودعوا.بسببيالسينودس،رفاقه،الكهنةمجموعة

إلىيرحلأنويريدشريعتناعنحادابنك"إنله:وقالوا،البيتسيد

لكنه،منهانأكلولانحزمهاوالخضار،الثمار،القمحوالخبز،.العالم

يريدأ1000رفضهاالواجبمنبأنويصزحالمح!راتهذهيحترملا

رأىوقديائيكيوس،لهمقالإذاك."اليونانيينخبز09يأكلا!

.11وأقنعوه"نادوه:العظيمهياجهم

السينودسأمامماني4.

كنتأظفاركنعومةا"منذ:مجتمعينليوقالوا،إليهمنادونيإذاك"

وطرقشريعتناتعليماتبحسب،ينبغيكماتعيشوكنتقربنا

يأأو،لكحدثماذاالآن20حيثةخطيبةمثلوسطنافيكنت.عيشها

وتبيدتدفر،الواقعفيشريعتناتعارضفأنت؟عليكحلترؤية

أعظملوالدكنكناننا40عيشناطريقةعن19حدتلقد3.أعقيدفانا

التيوآبائناشريعتنامعموديةالآنتدمرإذاسببلأي.احترام

11الفهرست11فيالنديمإبنيقول.مانيوالدياتيق،بالسرلانيةلبائيغ.يونانيةصيغة

الذيالأعلىهدفهليحقق،ميسيمةفيالمغتسلةجماعةفييعيشكانيائيكيوسان

إلىمعهاصطحبوقد)ستيزيفون(.المداننفيالأصنامهيكلفيوحيإليهدعاه

علىيوازيمما"،البيت"سئدلقبوحملكثيرأ،المعمدانيوناجلهالطفلإبنههناك

الكبار.الكهنهعدادفيكانأنهولبدودير.رثيسالأرجح

المعمدانيين.نظامبحسبمانيتكئتمإلىتشيرالعبارة

الترجمة.موضوعالنصإلىأعيدالضمير

المكتوبالتقليدإلىإستنادأيسوعفكرتفسيريتناولوالمعمداني!مانيبينالخلاف

لميسوعإنمانييقولانذاكالمسيحيةتاريخفيأساسيةمسالةوهيللاناجيل

الماتويين.المختارينمثالهميسوعتلاميذانويلاحظواخر،خبزنوعب!يميز
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لاالتيوالخضارالقمحخبزأكلحتىتريدالبدء؟منذنمارسها

ذلك؟111نفعلكماالأرضبزرعترضىولاهكذاتتصزفلم.نأكلها

تلوموننيكنتمإذا!المخلصتعاليمأدمرأن"احاشالهم:قلت"إذاك

ذلك.فعلفالمخفص،أكلهمسموحقلتلأنني،القمحخبزبسبب29

وزعماالخبز،تالأميذهعلىووزعباركاعندماأيضا:فمكتوب

أنهإلىيشيرالإنجيلانقمح؟خبزيكنألمالخبزهذا01وأعطاهم

مرتابيتإلىذعيكذلك.والوثنيينالعشئارينمعالمائدةإلىجلس

نأتريدألاوااشأنيفيتقلقلا،ربايا:مرتالهقالتوعندما.ومريم

النصيباختارتمريمإناالربئ.أجابها؟ا،تساعدنيأنلأختيتقول

المخفصتلأميذكانكيفكذلكلاحظوا01منهاينزعولن39،الأفضل

يأيقيمواولمووثنيون"نساءبهتزؤدهمكانتالذيالخبزيأكلون

يزاولونيكونواولموخضار؟خضاربينولاوخبزخبزبينتمييز

عندماكذلك.اليومتفعلونكماليأكلواالأرضوزراعةالعملكذلك

يحملونيكونوالم،مكانكلفيليبشئرواتلاميذهالمخلصأرسل

10001.بل2،تنوراولارحىمعهم

مانيحياة

99:-49المانوي،كولونياكودكس

31"ناكا

أشيراننيفها،المعموديةشأنفيإذاتتهموننيكنتما!إذا4911

11،الخفيالسر11علمهالذيالوحيأثرعلى،ا!كاساليينبستانزرععنمانييحجم-1

الزراعةتحريمهنامنالسماويالنورمنجزلياتتحتويوالنباتاتالأرضانوهو

المانويةالكنيسةفي

أشياءالمانويالتقليدأومانيأضافوقد.الرسميةالأناجيلفيذلكإلىإشارةلا-2

المعمدانيين.حجةلدعماللانحةإلىأخرى

مانويا.صعفمأأومافيقلميذيكونقد.الترجمةموضوعالنصإلىأعيدتالإسمبقية-3
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إلىبهاأوحيالتيوالأمورشريعتكمعنأتكلموأنا،مجددالكم

الاعتماد.الواجبمنانإلى،رؤسائكم

حين.الواقعفيذلكإلىيشيرشريعتكمرئيسألخاسايوس،""!ان

وقالتالمياهنبعمنرجلصورةلهظهرت،المياهفيليغتسليذهبكان

موضعيتهينأيضاأنتإنماحيواناتك،تضربنيأنيكفي.لاله:

التيالصورة59دوقالدهشألخاسايوسانبحيث"،1مياهيوتدنس

ذلك،تمنعينولافيكترتميالعالمورجس،النجاسةالرئى،إز،ا:ظهرت

منيعرفونلاالآخرينكلانلواحتىله:فقالت.،1بسببياغتظتوأنت

إذاك؟اشرفيتصنلملماذاوباز،للهاعابدبأنكتدعيالذيأنت،أنا

الماء.فياغتسل،المضطربألخاسايوس،عادما

منفطلب،المياهفييغتسلأنطويلةفترةبعدأرادومجدداا)1

لهوجدوا69وتلاميذه.لالأغتسالقليلبماءمكانايختارواأنتلاميذه

فيرجلصورةمجددالهظهرت،للاغتساليتهثأكانوإذ.المكان

أمرالبحرفيالتيوالمياهنحنله:وقالت،الثانيةللمرةالنبعذلك

تركإذاكوتضربنا؟اءلتخطىأيضاهناإلىإذاأتيتأواحد.

رأسهعلىكانالذيالوحل،والمضطربتماماالمرتجفألخاسايوس،

0111(ذلكبعدونزعه،يجف

متروكةمحاريثيملككانألخاسايوسأنإلىأشارومجددا

تحقق"لم79له:وقالت2الأرضتكلمتوقد.نحوهااتجهوانهجانبا

قئله،كلمتهالتيالأرضتلكمنقليلاتناولوإذمني؟"انطلاقاكسبك

حمايةومنها،الأسلافوتقاليدالإلهيةالشرائعألخاسايوساحترامعنتعترالصفة-1

المأءقداسة

ناإلامنهاالمادلةإفادلهعلىألخاسالوستلوم-احكاسائيينعندمقذصعنصر-2

يزاولونهالمعمدانيونكانالذيالزراعيالعملتحطرلاالطرفة
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رثيجسد)،هذا:يقولوبدأصدرهعلىووضعه،باكياألخاسايوس

1011ودمه

فكلم،أرغفةيخبزونتلاميذهوجدألخاسايوسإنقالومجددا

.خبزهعنبالكفإذاالأخيرهذاوأمر.ألخاسايوسالخبز

إلىالخضارينقلكان،المعمدانيصئايوسأنإلىأشارومجددا

بارا؟"ألستله:قال89والخضارتلكأحدبكىإذاك2.المدينةكاهن

بسببصئايوسفاضطرب؟"الزناةعندإلىتقودنالمطاهرا؟ألست

ائانوس،كلمتنخلةانإلىأشارومجدداالخضار.وأعادسمعما

ثماريلأرتقطعنيلا:لسيدهيقولبأنوأمرته3،كوكةمعمداني

الثمارأعطيكسوفالوقتهذاوفي،العاملهذادعنيبل،سرقت

.(1الأعوامتلككلخلالمنيسرقتالتيالمطابقة

"لاثمارها:سرقالذيالرجللذلكبالقولأمرتالنخلةلكن99

فوقمنبكألقيفسوف،أتيتوإن.ثماريلتسرقالوقتهذافيتأت

.(،وستموت

مانيحياة

:ا99000المانوي.كولونياكودكس

عا"ثيوستيمو"

هؤلاء،المشاهيرشريعتكمرجالبأنفسكم"تأفلوالهم:قالإذاك

وأنا.للآخرينوأعلنوها001بسببهاواضطربواالرؤىهذهرأوالقد

.(1همنهمتعلمتهماكلنفسهابالطريقةأفعلأيضا

المصلوبالنوريتا!لمأنيمكنهالذيبيسوعالخاصةالمانويةالعقيدةالعبارةهذهفي-1

.والأرضالماءفيكماوالثمار.النباتاتفيمجددا

المدينة.منمدنيموظفهناالمقصود-2

ستيزلفون.قبالةدجلة،ضفةعلى،القديمةسلوقية-3

.السينودساماممانيدفاعخاتمةيحتويالنصهذا.مجهولشخص-4

سابقيه.الإلكاساليالتقليداباءيعتبرماني-5
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